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FORMENTERA 
Formentera is, zonder twijfel, 
de topbestemming voor een onvergetelijke 
vakantie met uw kinderen. 
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Turkooiskleurig, kalm en aangenaam water en een perfect bewaard gebleven omgeving vormen een waar paradijs voor de hele 
familie.

De ongeëvenaarde schoonheid van de kustlijn, de afwezigheid van bebouwing aan de kust en de mooie natuurlijk gevormde duinen, 
onderscheiden Formentera van andere mediterrane bestemmingen. U kunt genieten van stranden van paradijselijke schoonheid en 
omdat de zee geleidelijk afloopt is het veilig zwemmen en vindt men langs vele stranden horeca- en andere faciliteiten.

Vanwege het goede klimaat van Formentera het hele jaar door kunt u twaalf maanden per jaar van het eiland genieten en ook 
het hele jaar door zwemmen. Het eiland is op zijn mooist in de lente: geniet van het prachtige licht en de ongelooflijke kleuren. De 
drukte van het hoogseizoen is dan voorbij en kan men in alle rust genieten van een zonsondergang dat op zich al een bezoek aan 
het eiland rechtvaardigt.

Formentera kan zich erop beroepen een zee te hebben met nauwelijks golfslag, wat voor een groot deel te danken is aan het 
Posidonia Oceanica zeegras dat het eiland omringt, en dat niet alleen het water filtert, zodat het vrij blijft van onzuiverheden en 
kristalhelder is, maar ook de kracht van de zeegolven opvangt. Een grote verscheidenheid aan kleurrijke vissen zwemt dicht langs de 
kustlijn, dus zeer leuk voor kinderen en volwassen om even te gaan snorkelen.

Het Estany des Peix is een meer in Formentera, gelegen in de buurt van de haven van La Savina. Met een kleine open verbinding 
naar de zee is het de ideale plek om met kleine kinderen te vertoeven, vanwege de geringe waterdiepte en de warme temperatuur 
van het water. 
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Cavall d’en Borràs, Ses Illetes, Tanga (Natuurpark)
Stranden van wit zand en ondiep, azuurblauw 
water. Van half mei tot half september wordt 
er een kleine vergoeding gerekend voor de 
toegang tot het natuurpark per auto of motor. 
Voetgangers, fietsen en elektrische voertuigen 
gratis toegang.

Cala Saona
Een natuurlijke baai omringd door lage kliffen 
en goed onderhouden aanlegplaatsen. 
Het contrast tussen het rood van de rotsen 
en het turkooisblauwe water van de zee is 
adembenemend.

Estany des peix.
Een klein meer dat via een smal kanaal in 
open verbinding staat met de zee. Er zijn 

kleine strandjes en ondiep water, nauwelijks 
golven en de watertemperatuur is iets hoger 
dan die van de zee. Ideaal voor jonge 

kinderen en baby ’s, wanneer de zon niet 
zo intensief is en met een adequate 

zonbescherming.

Ses Canyes (Es Pujols).
Een prachtig strand met lichtgekleurd zand en turkoois 
water, dat zich uitstrekt in de vorm van een schelp 

tussen de hotels Rocabella en Sa Roqueta, met kleine 
rotspartijen, kristalhelder water en gemakkelijk toegankelijk via 
een vlonderpad.

Es Arenals (Migjorn).
Een van de meest populaire toeristenstranden 

vanwege haar charme en goede 
toegankelijkheid. Twee kleuren vatten 

het karakter van dit strand samen: het 
turkooisblauw van het kristalheldere water 
en het wit van het zand, waaraan het zijn 
naam dankt.

Ses Platgetes (Es Caló).  
Het strand ligt heel dicht bij het vissersdorp 
Es Caló de Sant Agustí. Gemakkelijk 
toegankelijk, fijn zand, kristalhelder en kalm 
water, zolang de noordenwind niet waait.

Stranden aangepast voor personen met beperkte mobiliteit: Es Pujols en Es Arenals. Controleer de toestand van de stranden op www.platgesdebalears.com

Met de kinderen naar het strand
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ACTIEF TOERISME MET DE FAMILIE
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ACTIEF TOERISME MET DE FAMILIE

Het aanbod van actief toerisme maakt van het eiland de perfecte plaats om sport en landactiviteiten te combineren met zeeac-
tiviteiten. Op het eiland zijn er verschillende actief-toeristische bedrijven, die activiteiten en leergangen voor kinderen vanaf 4 jaar 
aanbieden, zoals:

WATERSPORTEN
Centro Náutico Formentera – + 34 627478452 – www.centronauticoformentera.com
Wet 4 Fun – +34  609766084 - www.wet4fun.com

DUIKEN
Vell Marí - +34 971321205 - formentera@vellmari.com

Orcasub - +34 971328001-639601839 - www.orcasub.com
Formentera Divers - +34 971180562 – www.formenteradivers.com

EQUITATION
Paardrijden is een manier om van het eiland in zijn natuurlijke omgeving te genieten. Voor de liefhebbers van paardrijden kun-
nen ouders en kinderen het hele jaar door genieten van aangename ritten over de verschillende landwegen van het eiland.
Es boixets: Paardrijtochten voor volwassenen en kinderen. +34 669 572 896 -  www.rutasesboixets.com
Club Hípic Can Savines (alleen lessen) – +34 625 998 372 – hipicaformentera@hotmail.com

VOGELS EN NATUUR:
In het Informatiecentrum Can Marroig zijn flora en fauna voor iedereen binnen handbereik. Er zijn verschillende interactieve 
activiteiten om de nieuwsgierigheid van kinderen te wekken, zoals het luisteren naar verschillende geluiden van de natuur, 
het aanraken van verschillende texturen van dieren en planten, enz. gewekt. Ideaal voor een picknick: in de schaduw van 

het nabijgelegen pijnbomenbos vind je speeltoestellen, banken en houten tafels, waar je in de herfst- en winterperiode (15 
oktober tot 15 maart) kunt barbecueën.

Informatiecentrum Can Marroig: Dit centrum organiseert activiteiten om mensen bewust te maken van de natuurlijke en culturele waarden 
van het natuurpark Ses Salines (flora, fauna, zoutmeren, erfgoed, enz.). Er kunnen gratis begeleide excursies worden geboekt 
Tel: 971 30 14 60 ext. 3 - espaisdenatura@gmail.com

 WANDELEN:
 Disfruta Formentera. 
 Excursies het hele jaar door. Tel: 686 459 054 – Disfruta Formentera op Facebook.
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De 32 fietsroutes over het eiland zijn zeer gevarieerd. Als je met kinderen wilt gaan fietsen, raden 
we routes van 30 minuten zonder hellingen aan, zodat ze niet te moe worden. Door te fietsen en te 
wandelen geniet je van prachtige landschappen afgewisseld door bijvoorbeeld verdedigingstorens 
uit de tijd van de piraten, die zeker tot de verbeelding van de kleintjes zullen spreken. Onderweg 
kom je langs plekken met een grote verscheidenheid aan vogels en vegetatie, zandduinen en 
struikgewas waar de endemische fauna zich schuil houdt, kortom, activiteiten in direct contact met de 
natuur. Kinderen kunnen hun fantasie de vrije loop laten in het bijzondere landschap van Sabijnse 
jeneverbessen en vijgenbomen met grillige en eigenaardige vormen. De grootsheid van vuurtorens 
aan de rand van majestueuze kliffen en oude windmolens zullen zeker ook hun aandacht trekken. 
Houd bij het plannen van excursies met kinderen altijd rekening met hun fysieke mogelijkheden. 
Op de kaart vind je de 32 groene routes www.formentera.es. Deze kaart is ook verkrijgbaar bij de 
verschillende Toeristeninformatiecentra van het eiland.

Aanbevolen routes voor gezinnen:

Fietstochten en korte 
wandelingen

Route 1: Van Sa Guia naar Es Tru-
cadors
Afstand: 3,4 km Hoogteverschil: 4 m
Wandelen: 50 min. | Fietsen: 15 min. | 
Gemakkelijk
Je begint bij de zoutmeren, komt 
langs Sa Sèquia en vervolgt de weg 
naar Sa Guia. Tijdens deze tocht 
geniet je van een landschap met 
Sabijnse jeneverbes, duinvegetatie 
en azuurblauw water. Wie durft, kan 
doorgaan naar Es Trucadors, een 
lange zandtong die de verbinding 
vormt tussen het oosten en het westen 
van het eiland.

Route 2: Es Brolls
Wandelen: 70 min | Fietsen: 25 min | 
Gemakkelijk
Afstand: 4,5 km Hoogteverschil: 23 m
Deze route loopt rond het grote 
zoutmeer dat bekend staat als Estany 
Pudent. Hier kun je Ses Salines verken-
nen en het Es Brolls-pad, dat langs 
een groot deel van het meer loopt 
en een unieke plek is om flamingo’s, 
blauwe reigers en eenden te spotten.

Routes 8, 10 en 11 (eind): Cap de 
Barbaria
Wandelen: 30 min. | Fietsen: 10 min. | 
Gemakkelijk
Parkeerplaats bij km 6,5
Deze route leidt naar de vuurtoren Es 
Cap en de wachttoren Es Garroveret. 
Een bijna woestijnachtig landschap, 

een smalle weg, de vuurtoren in de 
verte en het blauw van de zee op 
de achtergrond. Bij de vuurtoren 
aangekomen, is er rechts een 
toegang tot de bekende grot, met 
adembenemend uitzicht op de zee 
en de zonsondergang.

Route 25: Sa Pujada
Wandelen: 80 min. | Fietsen: Niet 
geschikt | Moeilijk
Afstand: 4 km Hoogteverschil: 161 m
Je begint in Es Caló, en neemt het 
pad dat in het verleden werd ge-
bruikt om La Mola te beklimmen toen 
de huidige weg nog niet bestond. 
Naarmate je stijgt, word je verrast 
door de beste uitzichten over het 
eiland, van Racó de Sa Pujada tot 
Pou des Verro.
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Formentera heeft ook een grote sporthaldie het hele jaar geopend is. De hal heeft een verwarmd zwembad met twee baden; een groot sport-
bad van 25 m en een klein bad waar kinderen voor het eerst kunnen kennismaken met wateractiviteiten. U kunt vrij zwemmen met uw kinderen. 
Voor kinderen tot 4 jaar is de toegang gratis. Tennisbanen, basketbalvelden, een skatebaan, voetbalveldjes en meerdere sporthallen zijn 
openbaar beschikbaar en te huur voor verjaardagsfeestjes, kinderevenementen etc. Ook op sommige feestdagen, zoals de Fiestas del Carmen 
in La Savina, San Jaume in Sant Francesc Xavier (zie de evenementenkalender op www.formentera.es) kunnen de kleintjes genieten van animatie 
en shows, speurtochten, verkleedfeestjes en nog veel meer speciaal voor hen geplande activiteiten

Poliesportiu Antoni Blanc
av. de Porto-salè s/n
tel. +34 971 32 12 40
poliesportiu@conselldeformentera.cat

De verschillende sportclubs  bieden in het zomerseizoen verschillen-
de sportkampen, activiteiten van basketbal, tennis, schoonzwemmen, 
etc., gericht op zowel eilandbewoners als op toeristen, zodat kinde-
ren op vakantie lekker kunnen sporten. 

Club de Tenis Illa de Formentera
Tennis- en paddelbanen 
+34 971 32 36 28 – +34 636 230 666 
tenisillaformentera@gmail.com

Club de Pádel Illa de Formentera
Hotel Cala Saona paddle tennisbanen
+34 628 036 157 | clubpadelilladeformentera@yahoo.es
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Speeltuinen met speeltoestellen en spelletjes:
· Es Pujols: achter het Toeristeninformatiecentrum
· La Savina: Plaça de Ses Illes Pitiuses
· Sant Francesc: Av. Portossaler, vlak bij de bibliotheek.
· Sant Francesc: Av. Vuit d’Agost, tegenover de school
· Ses Bardetes (Sant Francesc): Carrer Cala Saona

Restaurants met zwembad*
· Barbarroja (Migjorn)               
· Café del Lago (La Savina)                
· Es Pins (Migjorn)       
· Florit (Estany des peix)     
· Las Dunas Playa (Migjorn)   
· Me gusta (Es Pujols)  Apartamentos es Pujols        
· Ses Eufabietes (Migjorn)  
*Klanten van het restaurant hebben toegang tot het zwembad.

Agenda met kinderactiviteiten (concerten, bioscoop, tentoonstellingen...)
www.agendaformentera.cat

Familiehotels
Hotels met kidsclubs en animatie-activiteiten:
· Insotel Club Maryland
· Insotel Formentera Playa
· Riu La Mola
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Van mei tot oktober fungeren de am-

bachtsmarkten, met muzikale optre-

dens, als een ontmoetingsplaats op 

het eiland, waar veel gezinnen op 

afkomen. Je vindt er van alles, van sie-

raden tot houten speelgoed waar de 

kleintjes dol op zullen zijn. 

Op zaterdagen in augustus en sep-

tember worden op de markt van Sant 

Ferran kinderactiviteiten georgani-

seerd, zoals clownsoptredens, verha-

len vertellen, circusvoorstellingen en 

workshops. De openluchtbioscoop is 

een andere aantrekkelijke optie voor 

een zomeravond.
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Culturele uitjes

Vuurtoren van La Mola
Cultureel en educatief centrum. Geopend dinsdag tot en met 
zondag (van 11.00 tot 14.00 uur) en woensdag en zondag 
van 17.00 tot 21.00 uur. Gesloten op maandag. Toegangs-
prijs € 4,50 en gereduceerd tarief € 2,50.

De Etnografische Collectie, 
dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 13.30 uur

Molí Vell de la Mola,
dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur, toegang gratis

Torre des Pi des Català 
maak een afspraak voor een bezoek op 
coneixpatrimoni@conselldeformentera.cat
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Wat accommodatie betreft, zijn er meer dan 150 opties die bezoekers 
een ruime keuze bieden. Je kunt kiezen uit hotels, kleine pensions, B&B’s, 
vakantiehuisjes of appartementen, allemaal zeer geschikt voor gezinnen. 
Een huis in de traditionele bouwstijl van het eiland gelegen in het natuurpark 
van Ses Salines, een vakantiehuisje op het platteland of een accommodatie 
in een van de verschillende stedelijke centra, niet meer dan 20 minuten 
per auto van het verste punt van het eiland, maken het mogelijk om op een 
comfortabele manier van allerlei activiteiten te genieten. Meer informatie 
op www.formentera.es. 

Voor meer informatie over activiteiten en evenementen kun je de bijgewerkte 
agenda bekijken op www.agendaformentera.cat
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