
 
 إیبیزا 

  
Ibiz ( Eivissa ) 

  
 

      Balearesإیبیزا ھي جزیرة من جزر البلیار 
والواقعة في البحر المتوسط ، وھي اصغر جزر 

 .مایوركا 
 
 

وتشتھر ھذه الجزیرة بالمیاه الصافیة ، 
والشواطئ الرملیة ، باالضافة للنوادي اللیلیة 

 .الشھیرة 
 
 

 .وھي واحدة من اكثر الوجھات الشعبیة ، من قبل الشباب االوروبي في الصیف 
 
 .مالیین سائح   6الف ، ویزور الجزیرة كل عام اكثر من     150یبلغ عدد سكان إیبیزا حوالي  
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، وھناك عدد قلیل من المواقع   1235إلى عام   990لقد احتلت ھذه الجزیرة من قبل المسلمین ، وذلك من عام 

 ) .راجع الحمامات العربیة ( التاریخیة ال یزال لتلك الحقبة الزمنیة 
 

مدینة إیبیزا ھي اكبر مدینة ، وعاصمة الجزیرة ، وقد تم ضم بعض المواقعة بھا لمنظمة الیونسكو للتراث العالمي 
 ) راجع دالت فیال ( 
 

 -:معظم الشواطئ الشعبیة تقع بالقرب من مدینة إیبیزا، ومن اھمھا 
1– Ses Figueretes 
2– Playa d’en Bossa 
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 ) .خاصة البریطانیون منھم (   San Antonioواغلب الشباب وعشاق الحیاة اللیلیة ، یفضلون الذھاب إلى 

 
 

اذا رغبت في الذھاب للنوادي اللیلیة الشھیرة مثل 
Privilege - Pacha - Space   فاالفضل  شراء ،

التذكرة عن طریق االنترنت ، توخي الحذر من 
 .المخدرات في مثل ھذه االماكن 

 
 
 

یستعین  اغلب المسافرین من السیاح إیبیزا ، 
بالجوالت الشاملة خاصة خالل فصل الصیف ، وذلك 

، لذلك االفضل االستعانة ) یولیو إلى اغسطس (من 
 .بالجوالت لزیارة إیبیزا 

 
 

، ) نفس سكان برشلونة ( یتحدث السكان المحلیین ، لغة الكاتالونیة 
 .ویجیدون االنجلیزیة وااللمانیة قلیال 

 
 

عند الحدیث عن جزیرة إیبیزا ، البد من تسلیط الضوء على جزیرة 
 -:اخرى وھي 

والواقعة بالقرب من جزیرة إیبیزا ) Formentera(جزیرة فورمونترا 
، وھي شعبیة جدا ، ویمكنك زیارتھا لیوم واحد ، بالقوارب ، یستغرق 

 .دقیقة  40الوقت للوصول الیھا 
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اذا وددت للذھاب إلى مـدن اخـرى 
في الجـزیرة ، محطة الحافـالت تقـع 

بالقرب من المیناء ، في شارع 
Av.d’lsidor Macabich  ،

خدمة الحافالت في إیبیزا جیدة جداً 
 .ومریحة 

 
 
 

 -لمزید من االطالعات عن حافلة 
IBIZABUS  -  في الجزیرة:- 

 
 
 
 
 
 
 

 .ھناك العدید من مكاتب المعلومات السیاحیة في جزیرة إیبیزا  
 

 -:لمزید من االطالعات 
 
 

 .قم بحجز الفندق والتذكرة مسبقا ) من یولیو إلى اغسطس ( اذا اردت الذھاب في االشھر التالیة 
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IBIZABUS 

 
 مكتب المعلومات السیاحیة إیبیزا

www.ibizabus.com/ibiza
www.ibiza.travel/en

