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Formentera is het kleinste bewoonde eiland van de Balearen. 

Het ligt slechts op zo´n 2 zeemijl ten zuiden van het eiland Ibiza, 

hoewel de afstand tussen de havens van Ibiza en La Savina 

(Formentera) 12 mijl is. Al is het een klein eilandje van slechts 83 

vierkante kilometer, dankzij zijn uitgesneden vorm heeft het een 

uitgestrekte kuststrook (66 km) in verhouding tot de oppervlakte. 

Langs de kust liggen talrijke grote en kleine stranden en inhammen 

met prachtige afgelegen plekjes waar men volop kan genieten. 

Het eiland Formentera is klein, maar toegankelijk en comfortabel. 

Het is grotendeels per fiets begaanbaar, via de groene paden, 

bossen met jeneverbessen, zoutmeren en het rurale binnenland. Het 

eiland Formentera onderscheidt zich door zijn prachtige milieu en 

landschappen, en de nog steeds ongerepte natuur met duinen en 

stranden, die uitstekend onderhouden zijn.  Daarom is het op het 

hele eiland verboden vrij te kamperen. 

Zodra u op Formentera aankomt, zult u de kenmerkende, rustige sfeer 

en vredigheid inademen die van het eiland een unieke plek maken. 

U zult meteen gefascineerd raken door het zeewater, dat vanwege 

de unieke helderheid en turquoise kleur aan tropische streken doet 

denken. Deze schoonheid is te danken aan de grootste Posidonia 

oceanica van de Middellandse Zee, die door de Unesco in 1999 

tot werelderfgoed werd uitgeroepen.  

GEOGRAFISCHE 
OMSTANDIGHEDEN
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STRANDEN

Formentera biedt kilometers lange stranden met wit zand en kristalhelder water met verrassende blauwe kleurencombinaties. Het zijn echte 

blauwe vlag-stranden. Op het eiland kan men zowel eenzame baaitjes als grote paradijselijke stranden vinden, en op alle stranden kan men 

genieten van rust in een natuurlijke omgeving, ver weg van het massatoerisme. Het grote verschil tussen Formentera en andere Mediterrane 

bestemmingen is de schoonheid van de kuststrook en de afwezigheid van constructies aan het grootste gedeelte van de kust. Dankzij het 

feit dat er sedert decennia gekozen is voor duurzame ontwikkeling, kan men nu genieten van prachtige, paradijselijke stranden met alle 

faciliteiten en de veiligheid die een westerse bestemming te bieden heeft.

Stranden van het natuurreservaat Ses Salines:
Deze stranden liggen aan de noordkant van het eiland, nabij de haven van La Savina, van waaruit ze gemakkelijk te voet of met de fiets 

bereikbaar zijn via de “Sa Guia”, het pad nr. 1 van de Groene Routes. Komt u per motorvoertuig vanaf de hoofdweg van Illetes, dan is er 

een ruime parkeerplaats beschikbaar tegen een kleine betaling. Dankzij deze bijdrage kan de parkeerruimte onderhouden worden en de 

toegang van de voertuigen tot dit speciale milieubeschermingsgebied geregulariseerd worden. De toegang te voet, per fiets, elektronisch 

voertuig of openbaar vervoer is gratis.

 

· Het strand Es Cavall d’en Borras. Dit strand bevindt zich het dichtst bij de haven. Het is een rustig strand met kristalhelder water. In het 

achterste gedeelte ligt een jeneverbesbos dat tijdens de warmste uren beschutting biedt tegen de zon. 

 

· Het strand van Illetes. Deze natuurlijke voortzetting van Cavall d´en Borrás strekt zich uit over de gehele westelijke kant van de zandtong 

die het schiereiland Es Trucadors vormt. Het heeft zijn naam te danken aan de kleine eilandjes die zich voor de kust bevinden. Dit is het 

bekendste en meest toeristische strand van het eiland vanwege zijn kristalheldere en turquoise blauwe zeewater. Aangezien er meestal 

weinig golven zijn, lijkt het net een natuurlijk zwembad. Bovendien is er een ruim aanbod aan diensten: restaurants en kraampjes, ligstoelen en 

parasols. Aan het einde vindt men echter rustige en afgelegen plekjes, waar het terrein niet langer toegankelijk is voor voertuigen.
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STRANDEN

· Het strand van Llevant.  Dit strand strekt zich uit langs de oostelijke kant van het schiereiland Es Trucadors. Het is een uitgestrekt strand en 

biedt, ondanks de nabijheid van het toeristische strand Illetes, talrijke rustige en afgelegen hoekjes. Door de overheersende oostenwind zijn 

er veel golven en briesjes die in de zomer erg aangenaam zijn. Bovendien zijn er talrijke restaurants en kraampjes te vinden.

Het strand Es Racó de s'Alga. Het is gelegen op het eiland Espalmador, en is een voortzetting van het uiterste puntje van Es Trocadors, 

waar Illetes zich bevindt. Espalmador is een ongerept eiland van 2 vierkante kilometer, dat nauwelijks bebouwd is en dat een speciaal 

milieubeschermingsgebied is. Midden op het eiland ligt een modderlagune die vroeger vaak door toeristen werd bezocht, maar aangezien 

het een belangrijke broedplaats is voor vogels, is het gebruik van deze modder niet alleen verboden, maar wordt het ook op medische 

gronden afgeraden. 

De stranden Es Pujols en Sa Roqueta:
Het schelpvormige strand Es Pujols , in het noordoosten van het eiland, wordt gevormd door gedeeltes met strand, afgewisseld met lage 

rotsen waar zich de vissershutten bevinden. Het heeft een prachtige en geanimeerde wandelpromenade met talrijke winkels en restaurants, 

en tegen de avond worden er souvenirkraampjes opgebouwd. Ten noorden en slechts van Es Pujols gescheiden door enkele rotsvormingen, 

ligt het strand Sa Roqueta: een rustig plekje met een familiale sfeer dat verbonden is met het zuidelijke deel van het strand Levante.
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STRANDEN

· Het strand Migjorn.  ADit is het langste strand van het eiland (5 km). Het strekt zich namelijk uit over de gehele zuidelijke boog die het 

eiland vormt en men vindt er zowel rustige baaitjes met zandstrand als rotsachtige gedeeltes. Het is een van de rustigste stranden van 

het eiland vanwege zijn uitgestrektheid en geografische ligging. Het is toegankelijk via verschillende paden die het dichte jeneverbesbos 

doorkruisen. Hoewel er geen massatoerisme is, vindt men er wel restaurants, kraampjes, hotels en zijn er langs de hele kust mogelijkheden voor 

wateractiviteiten. De verschillende gedeeltes van het strand hebben elk een andere benaming; van west naar oost zijn dit: es Mal Pas / es 

Ca Marí / es Códol Foradat / es Arenals / es Copinar / es Caló d’es Mort.

· Het strand Cala Saona. Dit kleine strand (140 m) in het westen van het eiland wordt vaak bezocht vanwege zijn prachtige landschap: 

het omringende bos, het uitzicht op het buureiland Ibiza en de prachtige kliffen van Punta Rasa, die makkelijk te voet bereikbaar zijn, naast 

het aanbod van kraampjes en restaurants.  Het is een geliefde baai vanwege de spectaculaire zonsondergang die men van hieruit kan 

aanschouwen en het ondiepe water dat geschikt is voor gezinnen met kinderen.

· Het strand Ses Platgetes.  In het oosten van het eiland, aan de rotsige en rustige kust van Tramuntana en na het dorp Es Caló, ligt dit 

kleine gebied, met stranden van wit poederzand gecombineerd met lage, uitstekende rotsen.  

Informatie over de toestand van de stranden van mei tot oktober op: https://www.platgesdebalears.com/en/localidad/formentera
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Formentera is bekend vanwege zijn stranden en het kristalheldere zeewater, maar in het binnenland zijn ook pittoreske dorpjes, vuur- en 
wachttorens, windmolens, meren en jeneverbes- en dennenbossen te vinden, afgewisseld met duinen en grillige rotspartijen.    
 
• Es Caló de Sant Agustí. Een klein en typisch vissersdorp waar men van de mariene omgeving kan genieten. Een bezoek aan de bijzondere, 
natuurlijke haven en de restaurants waar traditionele streekgerechten worden geserveerd is zeer de moeite waard. Op de wandelroutes vindt 
men talrijke contrasten: grillige rotsvormingen, hier en daar verspreide vissershutten, de westelijk gelegen zandkreekjes van Ses Platgetes en 
de kliffen van La Mola in het oosten.  Bovendien begint hier vlakbij de “Camí de Sa Pujada”, route nr. 25 van de Groene Routes die te voet 
kunnen worden afgelegd. Dit was ook het vertrekpunt van de bergpas voor de Augustijnse monniken die toentertijd in La Mola woonden. 
 
· Vuurtoren van La Mola. De vuurtoren La Mola, in het uiterste westen van het eiland, wordt door talloze bezoekers beschouwd als een 
magische plaats, als ware het een vuurtoren aan het einde van de wereld.   Nabij de vuurtoren staat een monoliet ter ere van de schrijver 
Jules Verne. Sinds 2019 gastheer van een culturele ruimte en verspreiding van het maritieme erfgoed van Formentera. Het gehele plateau van 
La Mola is een uitstekend startpunt van bospaden die ons naar de meest landelijke en authentieke landschappen van het eiland brengen, 
weg van het toerisme in de zomermaanden, behalve op de dagen van de ambachtsmarkt.   

· Vuurtoren van de Cap de Barbaria. Es Cap de Barbaria, is de zuidelijkste rots van het eiland, gelegen op 108 meter boven de 
zeespiegel. Het is ook een paradijselijke plaats waar men een gevoel van immense eenzaamheid en vrijheid ervaart. Op het uiterste puntje 
van deze kaap zien we de vuurtoren verrijzen, die talrijke bezoekers zich herinneren uit de bekende scène van de film “Lucía y el sexo” van 
Julio Médem. Dit is de plaats bij uitstek om van de zonsondergang te genieten, vanwege het schitterende uitzicht op het magische eilandje “Es 
Vedrá”. Men moet deze plaats beslist bezoeken en een wandeltocht maken om de eenzaamheid en pracht van deze omgeving te ervaren.   
Vlakbij de vuurtoren staat een wachttoren uit de 18de eeuw, de Torre des Garroveret, die indertijd het eiland beschermde tegen de invasies.

· Estany des Peix. De Estany des Peix is een kleine lagune met een smalle opening naar de zee waardoor kleine boten naar binnen kunnen 
varen om voor anker te gaan. Er zijn kleine strandjes waar het mogelijk is om te baden. Het is de plaats bij uitstek voor het beoefenen van 
watersporten zoals windsurfen, kajakken en zeilen. Het is de moeite waard om dit gebied te bezoeken en van de natuurlijk omgeving te 
genieten..
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· S’Estany Pudent en ses Salines

De Estany Pudent is een groot meer in het noorden van het eiland, tussen de dorpjes La Savina en Es Pujols. Zwemmen is er verboden. Het is 

echter, samen met de omliggende zoutmeren, een uitstekende plaats voor een wandel- of fietstocht, zowel vanwege de landschappen als 

voor de mogelijkheden voor het observeren van talloze vogelsoorten die dit gebied als broedplaats of, op hun doortocht, als rustplaats 

gebruiken.  De zoutmeren zijn bovendien het bewijs van het culturele erfgoed van Formentera, aangezien ze de belangrijkste bron van 

inkomsten van het eiland waren vóór de komst van het toerisme. Het zout is van zeer hoge kwaliteit.

• Can Marroig en Punta de Sa Pedrera

Tijdens een bezoek aan de oostkust, tussen de haven van La Savina en Cala Saona, vinden we Sa Pedrera, een woeste kust gevormd 

door een rotswoestijn met merkwaardige vormen, die vroeger als steengroeve werd gebruikt.  Door met een boot langs deze kust te varen 

kunnen we genieten van de enorme mariene rijkdom.   Het is zeer de moeite waard om te snorkelen in het ondiepe kustwater. Er worden 

talrijke duikexcursies georganiseerd om de spectaculaire zeebodem met zijn enorme zeegrasvelden (posidonia) te ontdekken. Ter aanvulling 

op dit uiterst gevarieerde landschap bevindt zich, in het nabijgelegen bosrijke gebied, de finca Can Marroig, een zone die is ingericht als 

picknickplaats, met daarnaast de wachttoren van Sa Gavina. De “Camí de Can Marroig”, route nr. 4 van de Groene Routes, verbindt de 

voornaamste bezienswaardigheden met elkaar.

CHARMANTE PLEKJES
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MONUMENTEN
Kerk van Sant Francesc Xavier. Deze tempel biedt een vrij sobere aanblik en de dikke muren herinneren aan zijn taak als vesting tegen 

invasies. Opvallend is de deur die met ijzeren platen is bedekt. De kerk werd afgebouwd in 1738 en staat in de hoofdstad van het eiland, 

tegenover het Gemeentehuis.

Kapel van Sa Tanca Vella. Deze kleine kapel, overdekt met een tongewelf, werd gebouwd in de tweede helft van de 14de eeuw en is 

gewijd aan San Valero.  Hij ligt in het dorpje Sant Francesc Xavier en is sinds 1986 eigendom van de gemeente.

Megalitische Vestiging van Cap de Barbaria. De vestigingen van Cap de Barbaria bewijzen dat dit gedeelte van het eiland rond 1.600 

– 1.000 v.Chr. dicht bevolkt was. Er zijn 3 verschillende vestigingen waar belangrijke vondsten zijn gedaan, zoals o.a. keramiek, beenderen 

en een bronzen voorwerp.

Het Romeinse Castellum ‘Can Blai’. Overblijfselen van een rechthoekig fort met vier torens op de hoeken en een extra toren om de ingang 

te beschermen.  Het bevindt zich op het hoger gelegen gedeelte, op Km 10 tussen La Savina en La Mola, waaruit blijkt dat de bewoners er 

belang bij hadden om de hele kust te controleren.
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MONUMENTEN

· Molí vell de La Mola. Dit is een van de zeven windmolens die op dit eiland werden gebruikt voor het malen van graan. Hij dateert 

uit 1778 en heeft zowel zijn originele uiterli jk als het mechanisme binnenin behouden. Tijdens de zomerperiode kan de molen worden 

bezichtigd.

· Het megalithische graf van Ca na Costa. Dit is een belangrijke vindplaats die gedurende lange tijd werd gebruikt, ongeveer 

tussen 2000 en 1600 v.Chr. Zijn aanwezigheid bewijst dat er reeds bewoners waren aan het einde van het derde millennium v.Chr. Het 

bestaat uit een centrale kamer die is afgebakend door grote stenen, drie geplaveide concentrische cirkels en verschillende radii die 

als steunberen functioneren, evenals een toegangsgalerij.

· Kustverdedigingstorens. Met uitzondering van de hooglanden van La Mola, die al beschermd werden door kliffen, heeft de rest 

van het eiland een systeem van verdedigingstorens verspreid langs de kust. Gelegen op strategische punten en visueel met elkaar 

verbonden, dienden ze als uitkijkpunt om alarm te slaan in geval van een dreiging vanuit de zee.



MARKTEN
AMBACHTSMARKTEN   

De Ambachtsmarkten bieden een garantie die de Raad van Formentera uitgeeft en die garandeert dat de producten zijn ontworpen en 

vervaardigd in de ateliers van het eiland.  Op deze manier bevordert en onderscheidt men de inheemse ambachten. Op de Ambachtsmarkten 

vindt men traditionele ambachtelijke producten: manden, “espardenyes” (espadrilles), kleding, textiel met wol afkomstig van het eiland, 

juwelen, glaswerk, keramiek, leer, gerecycled materiaal, enz. Al deze kunstvoorwerpen zijn typische en persoonlijke souvenirs van het eiland.

· Ambachtsmarkt van La Mola:  woensdag en zondag van 16.00 tot 21.00 uur.

Het is de voornaamste markt van Formentera, zowel vanwege het aantal verkopers als het aantal bezoekers, en het is een belangrijk 

trefpunt geworden.  Op het centrale plein wordt vaak livemuziek gespeeld en zijn er geanimeerde terrasjes te vinden.    De markt is 

ontstaan op particulier initiatief van verschillende kunstenaars en ambachtslieden, en tot op heden doen ze hun best om het oorspronkelijke 

concept te kunnen behouden: het tonen, verkopen en promoten van ambachtelijke producten, waarbij een alternatieve levensstijl in onze 

geïndustrialiseerde maatschappij mogelijk wordt gemaakt. 

15
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MARKTEN

AMBACHTSMARKT VAN LA MOLA
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MARKTEN
Ambachtsmarkt van Sant Ferran: dagelijks in de middag-avond. 

Ambachtsmarkt van Sant Ferran: dagelijks behalve op woensdag en zondag, middag-avond

Ambachtscentrum “Antoni Tur Gabrielet”: dit is een tentoonstellingscentrum voor ambachtelijke producten met ateliers voor het behoud 

van de plaatselijke ambachten. Het biedt tevens ruimte aan een boerenmarkt waar van maandag t/m zaterdag streekproducten worden 

verkocht, van 9.00 tot 13.00 uur.

Andere markten:

· Sant Francesc: dagelijks ‘s morgens

· La Savina: de hele dag (vanaf juli tot 9 september)

· Es Pujols: dagelijks in de middag-avond.

OPENINGSTIJDEN: In het algemeen worden er markten georganiseerd vanaf begin mei tot midden oktober. De gebruikelijke openingstijden 

zijn van 9.00 tot 14.00 en van 17.00 tot 20.00. Tijdens de zomermaanden zijn er echter talloze winkels die tussen de middag en tot 

middernacht geopend blijven, zelfs op zon- en feestdagen. 
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ACTIEF TOERISME EN SPORT

Formentera is niet alleen het laatste paradijs van de Middellandse Zee waar men van de vredigheid kan genieten en kan ontspannen, 

het biedt ook talloze mogelijkheden voor een actief toerisme, met onovertrefbare omstandigheden voor het beoefenen van watersporten, 

voornamelijk duiken, dankzij het kristalheldere water en de milde zeetemperatuur.  De bijzondere vorm van het eiland is bovendien ideaal om 

te zeilen, windsurfen en zeekajakken, gedurende het hele jaar.  Voor de wandel- en fietsliefhebbers heeft het eiland 32 goed bewegwijzerde 

Groene Routes die door bijzondere landschappen lopen. 

 

DUIKEN

Het eiland Formentera heeft onverbeterlijke eigenschappen voor het beoefenen van de duiksport, dankzij de zee die verrast door zijn 

kristalheldere water en kleurschakeringen. Deze kust is een van de schaarse ongerepte plekken van de Middellandse Zee. Het is niet voor 

niets dat zich hier het Zeereservaat Es Freus van Ibiza en Formentera bevindt, het enige natuurgebied in de Middellandse Zee dat door 

de Unesco op de Werelderfgoedlijst is opgenomen. Bij het duiken is het uitstekende zicht onder water (tot 50 meter) en het afwisselende 

landschap het eerste wat opvalt: grotten, muren met zeewaaiers, wrakgoed, schitterende landschappen op ondiepe plaatsen en de 

zeegrasvelden, die beschouwd worden als de best bewaarde van de Middellandse Zee. De watertemperatuur bedraagt circa 30 graden 

in de zomer, 22 graden in de lente en de herfst en 15 graden in de winter.
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KAYAK

De kustlijn van het eiland is zeer geschikt om te zeekajakken. Dit is bovendien de enige manier om bij de verborgen grotten en bijzondere 

landschappen te komen die door de erosie van de wind en de zee in de kalkrotsen zijn gevormd. Er zijn 6 routes die worden aanbevolen 

vanwege hun bijzondere landschappen en er zijn verschillende centra voor actief toerisme die alle nodige diensten leveren voor het 

kajakken.

ZEILEN

Formentera, een paradijs voor zeilers en liefhebbers van watersporten, biedt een 66 kilometer lange, uiterst gevarieerde kustlijn. De 

turquoise blauwe kleur van het zeewater, het afwisselende landschap met kliffen met verticale rotswanden en stranden met wit zand 

vormen een idyllisch oord voor de zeilsport. Bovendien zijn de afstanden kort genoeg om zich in slechts enkele uren van het noorden 

naar het zuiden van het eiland te verplaatsen. Tijdens de zomermaanden overheerst de zachte tot matige oostenwind, met een kracht 

van tussen de 5 en 15 knopen. Tijdens de wintermaanden waait in het algemeen een westenwind in al zijn extremen: van stormwinden van 

meer dan 30 knopen tot absolute windstilte. Om deze reden is Formentera tijdens de zomer de ideale plaats voor familiecruises; voor 

beginners in de zomer en voor ervaren zeilers in de winter. De omstandigheden die dit eiland biedt voor zowel de sportbeoefening als 

voor het technisch verbeteren, zijn dermate voortreffelijk dat verschillende sporters deze plaats als hun trainingsbasis hebben gekozen.
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SPORTINSTALLATIES OP FORMENTERA: 
1 overdekt zwembad van 25 x 12.5 met kleedhokken | 1 voetbalveld met kunstgras (kleedhokken) | 3 tennisvelden | 1 Skate-park 
(skateboard). 
Informatie bij: Consell Insular De Formentera. 971 321087 - 971 322034. www. formentera.es

GROENE ROUTES 
Gezien de kenmerken van Formentera is het duidelijk dat de ideale manier om het eiland te doorkruisen te voet of met de fiets is. 
Bovendien is het milieuvriendelijk en vergemakkelijkt het een bezoek aan verrassende plaatsen die op een andere manier over het hoofd 
worden gezien. Formentera heeft 32 polivalente circuits die men te voet, door Nordic walking, of met de fiets kan afleggen. Nordic walking 
is momenteel een van de meest aanbevolen sporttakken vanwege zijn eenvoud en doeltreffendheid. Bezoekers kunnen de hiervoor 
vereiste uitrusting aanvragen bij de VVV-kantoren. Voor fietsliefhebbers vertegenwoordigt het eiland het gemak van een vrijwel vlak 
landschap, en daarom raden we het gebruik van de fiets aan, wat bovendien milieuvriendelijk is.

VOGELS KIJKEN 
Formentera heeft de flora en fauna die eigen is aan die van wetlanden, voornamelijk in de streken Estany Pudent en Las Salinas. Daarom 
werd het in 1993 opgenomen op de RAMSAR lijst van beschermde wetlandgebieden.  
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DUIKEN

· FORMENTERA DIVERS – Tel 34 971 180561 – www.formenteradivers.com

· VELLMARÍ – Tel. 971321205 – formentera@vellmari.com

· ORCASUB – Tel. 971328001-639601839 – ddorcasub@yahoo.it

WATERSPORTEN

· CENTRO NÁUTICO: (+34) 627478452 · www.centronauticoformentera.com

· WET 4 FUN: (+34) 670 366 314 · www.wet4fun.com



24

CONTACTEN ACTIEF TOERISMECONTACTEN ACTIEF TOERISME

ZEE EN EXCURSIES: 

· NÁUTICA PINS: (+34) 971 32 26 51 | info@nauticapins.com | www.nauticapins.com

· FLY E VAI: (+34) 656 400 363 | www.flyevai.com

· CENTRO NÁUTICO: (+34) 627 47 84 52 | oficina@centronauticoformentera.com | www.centronauticoformentera.com

· BARCA BAHÍA: Contacte: directament a la dàrsena del port

· CRUCEROS FORMENTERA: (+34) 971 32 32 07 | info@crucerosformentera.com |www.crucerosformentera.com

· SA BARCA DE FORMENTERA: 634 57 79 32 | www.sabarcadeformentera.com

JACHTHAVENS

Er zijn twee jachthavens:

Eén op het oostelijk dok en één op het westelijk dok.

Instructies voor ankeren en reserveren van boeien: www.balearslifeposidonia.eu · (+34) 902 422 425
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ANDERE

PAARDRIJDEN 

· ES BOIXETS: Excursions a cavall per adults i nens (+34) 669572896 · www.rutasesboixets.com

· CLUB HÍPIC CAN SAVINES (alleen klassen): (+34) 625988372 · hipicaformentera@hotmail.com

WANDELEN  
· DISFRUTA FORMENTERA: disfrutaformentera en Facebook    

TENNIS EN PADEL 
· CLUB DE TENIS «ILLA DE FORMENTERA»: (+34) 971 323628 tenisilladeformentera@gmail.com 

VOGELS EN NATUUR:

Informatieventrum over Can Marroig (+34)971301460 ext 3. espaisdenatura@gmail.com
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TOERISTENINFORMATIE 

La Savina: +34 971 32 20 57 · informacioturistica@formentera.es | Es Pujols: +34 971 32 89 97 · espujols@formentera.es

Sant Francesc : +34 971 32 36 20 · sanfrancesc@formentera.es | Àrea de promoció turística: turismo@formentera.es

DE VOLGENDE REDERIJEN VAREN TUSSEN IBIZA EN FORMENTERA: 

Mediterránea Pitiusa: +34 609741067 | mediterraneapitiusa.com

Trasmapi:  +34 971 31 44 33 | 971 32 27 03 | www.trasmapi.com

Balearia: 902 160 180 | 971 31 20 71 | www.balearia.com

Aquabus: www.aquabusferryboats.com

· Próximo ferry: Alle dienstregelingen van alle rederijen op één website: www.proximoferry.com

· Fly & Vai Global Touristic Services: Transferdienst per bus van de luchthaven naar de haven van Ibiza, boottickets, accommodatie, 

excursies, autoverhuur en speciale diensten. (+34) 654 40 363 | www.flyevai.com
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ALLOTJAMENT:

OFFICIËLE WEBSITE VAN FORMENTERA TOERISME: www.formentera.es
HOTELVERENIGING: www.formenterahotelsguide.com

REISBUREAUS:

· ES FREUS: Sant Joan, Cantonada 8 d’Agost, 07860 Sant Francesc · (+34) 971 32 22 84|85 · www.esfreus.com
· ISLAMAR: Espalmador 71, 07871 Es Pujols · (+34) 971 328279 · reservas@viajesislamar.com · www.viajesislamar.com 
· Fly & Vai Global Touristic Services: Pº Marítimo, local 4 07860 La Savina (+34) 656 400 363 · www.flyevai.com 
· FORMENTERA BREAK: Pº Marítimo, local 6 07860 La Savina · (+34) 932188343 · www.formenterabreak.es

· FORMENTERA NATURAL: Online Reserveringscentrum (+34) 661 14 14 11 · www.formenteranatural.com 

VERVOER:

OPENBAAR BUSVERVOER. Formentera beschikt het hele jaar door over regelmatige buslijnen met extra bussen tijdens de zomermaanden. 
Bovendien is er een aangepaste minibus voor mensen met beperkte mobiliteit. 
Dienstregeling en details: Autocares Paya: +34 971 32 31 81 | www.busformentera.com

TAXIS: Ook zijn er taxistandplaatsen bij de haven van La Savina en in alle dorpen. Een van de taxi ’s is aangepast voor mensen met beperkte 
mobiliteit. Es Pujols: +34 971 32 80 16 | Puerto de la Savina: +34 971 32 20 02 | San Francisco: +34 971 32 20 16 | Radio Taxi: +34 971 
32 23 42

ONGEREGELD PERSONENVERVOER
· FORMENTERA SOLBUS: (+34) 971 32 31 81· www.busformentera.com 
· PITIÜSA SUD: (+34) 971 32 90 33 · www.formenteratransfers.com
· FLY & VAI GLOBAL TOURISTIC SERVICES: (+34) 656 400 363 · www.flyevai.com
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AUTOVERHUUR

Autos Ca Marí

Autos Es Caló

Autos Formentera

Autos la Laguna

Autos San Fernando

Avis

Blue Autos

Es Brolls Motos

Europcar

Cooltra

Formentera car

Formotor

Isla Blanca

Moto rent la Savina

Mirada rent a car & motorbikes

Moto rent Migjorn

Moto rent Pujols

Moto rent Reyes

Okrentacar

Proauto

autoscamarisl@hotmail.com | www.autoscamariformentera.com

autosescalorafalet@gmail.com

info@autosformentera.com | www.autosformentera.com

www.autoslalaguna.com

www.rentacarsanfernando.com

reservaciones.Internet@abg.com | www.avis.es

www.blueautosrentacar.com

www.europcar.com

formentera@cooltra.com | www.cooltra.com

info@formenteracar.es | www.formenteracar.es 

rent@formotor.com | www.formotor.com

www.proautorentacar.com

www.lasavinarentacar.com

 

info@migjornmotos.com | www.motorentmigjorn.com

info@motorentpujols.com | www.motorentpujols.com

motorentreyes@yahoo.es

 www.okrentacar.es

www.proautorentacar.com

971 32 88 55

971 32 70 42

971 32 31 45

971 32 85 70

971 32 26 95

902 180 854

971 32 23 06

971 32 21 13

971 32 20 31

971 30 57 30

971 32 35 60

971 32 29 29

971 32 25 59

971 32 22 75

971 32 88 88

971 32 23 06

971 32 21 38

971 32 33 37

902 360 636

971 32 32 26

 

 | 971 32 31 01

 

 

 

| 606 82 74 76

| 615 792 726

 

 

 

| 971 32 32 01

| 971 32 28 46

 

| 971 32 12 74
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