
HUISREGELS Ibiza Catamaran Party 2023

Bij deze even een serieuze noot mbt de Ibiza Catamaran Party’s voor dit jaar. Helaas zijn de regels dit jaar weer stren-
ger geworden aangaande de bootfeesten op Ibiza. Misschien heb je deze regels al eens gehad in vorige jaren dan bij 
deze een reminder:

Lees hieronder alle info goed door. Dat is van belang om er met zijn allen een geslaagd feest van te maken en om 
het zonder problemen te laten verlopen. Het is namelijk geen standaard locatie voor een feest en daarom zijn er wat 
dingen waar je rekening mee moet houden. Daarbij is ICP een van de weinige organisaties welke nog wel aan boord 
mogen van de Ibiza Star en dit willen wij graag nog een aantal jaren zo houden.

1) Kom tussen 15:30 en 16:15 aan. Opstappen tegenover hotel Corso en let op de beach-vlaggen. Ben je er niet om 
16.30 dan gaat de catamaran helaas weg zonder jou. Zorg dat je van te voren weet waar het is, wij kunnen niet ieder-
een te woord staan om uit te leggen waar het is. Adres staat onderin deze mail.
2) Kleding tips: Dames… op hakken zijn jullie mooi aan wal, maar trek slippers aan. Het dek kan nat worden ivm 
zwemmen en daardoor glad worden en de boot gaat soms goed heen en weer ivm wind op zee. We willen namelijk 
geen ongelukken. Verder voor iedereen: neem je zomerse beach, party, zwem of sailor outfit mee, maar ook iets war-
mers voor als de zon onder gaat.
3) Nooit gevaren? Neem reispillen mee (b.v. Primatour of Domperidon) of neem het van te voren in. Deze zijn bij de 
apotheek te koop. Je weet maar nooit, maar dat helpt heel goed tegen de misselijkheid.
4) Op Ibiza nemen mensen ook wel eens pillen of iets dergelijks, maar doe dit dan uit het zicht van de crew en ieder-
een. En indien je het doet, doe het met mate!! Een volle zon op een bewegende boot in combinatie met onbeperkt 
drank versterkt de werking. We zijn op zee dus je kunt er niet af en zo verpest je niet het feest voor anderen. Indien 
de crew of kapitein ziet dat je drugs neemt, neem jij het risico dat ik daar geen feesten meer mag geven… Daar is de 
vorige jaren al eens een waarschuwing voor afgegeven.
5) Er is voldoende drank en eten voor iedereen. Houd er rekening mee dat er niet onbeperkt bekertjes zijn, dus neem 
ook af en toe dezelfde beker voor je drinken. Oja! De wodka en Bacardi zijn alleen niet onbeperkt, deze slaan wij zelf 
(genoeg) in. Zorg er ook voor dat je met mate drinkt, je wordt daardoor eerder zeeziek en je kunt er niet af.
6) Gooi niets overboord in zee! Er staan prullenbakken waar het in kan, dus laat niets slingeren en gooi het netjes 
weg. Ook de dingen die uitgedeeld worden NIET in zee gooien.
7) Er zijn 2 toiletten beneden in de catamaran. Die werken anders dan een toilet aan wal. Het toilet werkt met een 
pompsysteem. GOOI GEEN WC PAPIER IN HET TOILET, dan raakt deze verstopt. Maar gooi het in de toiletemmer. 
Mocht er toch wat zijn dan graag melden bij de crew. Dus doe de grote boodschap voordat je aan boord gaat.
8) Seksuele handelingen zijn niet toegestaan op de catamaran.
9) Laat je kleding slingeren na het feest, dan kun je de volgende dag om dezelfde tijd aan wal staan, om aan de crew 
van de catamaran te vragen of het er nog ligt. Ibiza Catamaran Party’ s is daar niet aansprakelijk voor en je hoeft ons 
daar ook niet over te bellen.
10) Kun je toch niet mee op het allerlaatste moment, sms of app dat dan naar 0031681215989 met naam van degene 
die zich heeft opgegeven en datum feest, dan kan er iemand anders mee die op de wachtlijst staat. Geld wordt niet 
retour gegeven.
11) Er is niet voldoende parkeergelegenheid bij Marina Botafoch, dus rij met anderen mee of neem een taxi. Er is 
niets zo erg als dat je te laat bent, omdat je geen parkeerplek kunt vinden.
12) Wij zullen vanaf 16:00 uur bij het witte huisje staan. Neem je e-ticket geprint mee vanuit Nederland. De barcode 
word gescand en als deze akkoord is dan krijg je een polsbandje en hiermee kan je aan boord.
13) Indien het weer die ochtend iets minder is door regen of wind, don’ t panic! Dit hebben we eerder gehad. s’och-
tends regen en onweer, s’middags was er om 16.30 strak blauwe lucht en was het een top feest.
14) Tot slot: Neem je allerbeste party humeur mee en natuurlijk je fototoestel, want dit wordt echt een feest om nooit 
te vergeten!

NB!!! Bij canceling bv door slecht weer of een lockdown door covid 
krijg je 100,- terug van je gekochte kaartje.

TOT IN IBIZA!
Opstapplaats: Marina Botafoch (hotel El Corso)
Aanwezig zijn tussen 15:00 – 16:15
Varen vanaf: 16:30

Jos Klaster 
(DJ Jose)
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