
Verliefd worden op  

Marrakesh is niet zo moeilijk. 

Met zijn oosterse paleizen,  

moderne musea, de kruidige 

Marokkaanse keuken en niet  

te vergeten de souks vol  

winkeltjes is deze stad een  

ideale nazomerbestemming. 

Tekst XAVIERA AUBRI 

arrakeshgisch
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 De betovering begint vanaf het 
moment dat je met je koffer de 
prachtige gangen van marmer en 
mozaïek van het vliegveld uit rolt. 

Per transferbusje is het vijftien minuten 
naar de stad. De tocht voert langs een afwis-
selend landschap van olijfboomgaarden 
in rode aarde, een enkel zwembad en vier-
kante huizen. Citytrippers, boho-backpac-
kers en vrolijke vakantievierders: allemaal 
vinden ze hun shangri-la in de ‘rode stad’. 
Marrakesh is een van de vier koningssteden 
van Marokko en het hart van de stad, de 
medina, heeft maar liefst zes paleizen die 
het rijke verleden van sultans en koningen 
laten zien. In het Bahia-paleis (Avenue 
Imam El Ghazali) kunnen bezoekers zich 
vergapen aan de kamers met Arabeske 
houtsneden, en daarna de ultieme selfie 
maken in het met mozaïek ingelegde pavil-
joen. Want elke hoek van dit prachtige pa-
leis is Instagram-waardig. Het is gebouwd 

in de negentiende eeuw in opdracht van de 
grootvizier Si Moussa, die het vernoemde 
naar een van zijn vier vrouwen, Bahia. Bijna 
net zo betoverend is het zestiende-eeuwse 
El Badi-paleis (Ksibat Nhass), een ruïne 
van een ooit met marmer en goud versierd 
meesterwerk van sultan Ahmad al-Mansur. 
Hier kom je het dichtst bij het Lawrence of 
Arabia-gevoel, uit de iconische film uit 1962 
met Peter O’Toole en Omar Sharif. 

Spiegelkamer
In de jaren zeventig werd Marrakesh een 
toevluchtsoord voor kunstenaars. Mode-
ontwerper Yves Saint Laurent kocht er een 
buitenhuis aan de rand van de stad. Daar 
kwam hij tot rust, tekende in zijn tuin 
spraakmakende collecties en organiseerde 
huisfeestjes voor beroemde vrienden. De 
Jardin Majorelle (Rue Yves Saint Laurent) 
is nog steeds een groene oase vol cactus-
varianten, palmbomen, weelderig bloei-

ende bougainville en een kobaltblauwe 
vijver. Midden in de tuin bevindt zich het 
Berber Museum, waar een verzameling 
authentieke klederdrachten inzicht geeft 
in de rijke cultuur van diverse Berberstam-
men. Het hoogtepunt is de spiegelkamer 
met handgemaakte sieraden. Hier vind 
je ook café Majorelle, in een gebouw dat 
architect Jacques Majorelle ontwierp voor 
zijn dienstbodes. Vroege vogels die er een 
ontbijt bestellen, kunnen genieten van ei 
met komijnzaad, gebakken in een tajine, 
luchtige pannenkoeken met honing en 
Arabische koffie. Alles wordt geserveerd 
door innemende jongens in diepgroene 
harembroeken. 

Bestbewaarde geheim
Een korte wandeling leidt naar het Musée 
Yves Saint Laurent (Rue Yves Saint Laurent). 
In dit hypermoderne gebouw van het be-
kende architectenbureau Studio KO zijn 

iconische kledingstukken, schetsen en een 
film over het leven van de ontwerper te 
zien. Bekijk ook de muur vol portretten  
van Catherine Deneuve en foto’s van haar 
carrière – uiteraard gehuld in YSL-mode. 
Tip: drink een glas rozenijswater in het 
museumcafé.
Wie daarna in is voor een avontuur huurt 
een vintage motor met zijspan bij Insiders 
(marrakechinsiders.com). Tijdens de rit 
naar de Anima Garden (Douar Sbiti Ourika) 
verandert het landschap van een vrolijke 
chaos in mooie vergezichten met struik-
gewas, akkers en kamelen. Langs de weg 
kleine artistieke winkeltjes waar van alles 
aan de daken bungelt: van gevlochten  
lampenkappen tot reclamebordjes.
De artistieke tuin Anima Garden, een idee 
van kunstenaar André Heller, is een van de 
bestbewaarde geheimen van de regio. Je 
kunt er wandelen door een doolhof van wil-
de grassen, gigantische cactussen en kunst-

LRNCE
Keramiekwinkel bekend om 

zijn vrolijk gekleurde serviezen 
en vazen. Favoriet bij  

interieurfans. 
59, SIDI GHANEM

CHABI CHIC
Charmant winkeltje met 

tafelgerei en accessoires. 
Goede plek om verbena-thee 

te kopen, beldi-glazen of 
grappige kaarten om aan de 

thuisblijvers te sturen. 
1, DERB ARJAN, PLACE DES ÉPICES

AU FIL D’OR
Boetiek met zijden babouche- 
sloffen en bijzondere kaftans. 

Wie langer dan een week 
blijft, kan van meegebrachte 

stof eigen sloffen laten  
maken. 

10 SOUK SEMMARINE

L’ART DU BAIN
Moeilijk te vinden, maar een 

verborgen parel vol handge-
maakte, authentieke zeep in 
prachtige verpakkingen. Ook 

de bekende zwarte beldi-
zeep, gemaakte van zwarte 

olijven, is hier te koop. 
SOUK EL BADINE 

TOPOLINA
Een heerlijk adres om  
bordeelsluipers met  

tropische prints te kopen. 
134 DAR EL BACHA 

X 

DE SOUK  
IS EEN DOOLHOF  

VAN STEEGJES,  
EEN BEDWELMENDE 

MIX VAN  
KLEUR,  

GEUR EN GELUID

’S AVONDS ZIJN ER VUURSPUWERS,  
SLANGENBEZWEERDERS EN BUIKDANSERESSEN  

OP HET DJEMAA EL FNA PLEIN

5Shoppen
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objecten, waaronder een spiegelhuisje in 
de ‘wildernis’. Dé plek voor yogi’s om hun 
mat neer te leggen. In het tuinpaviljoen vol 
bonte damastrozen vraagt eigenlijk elke 
hoek om een vakantiefoto. 

Souk-safari
Een bezoek aan een souk – de traditionele 
Arabische markt – is je onderdompelen in 
een bedwelmende mix van kleuren, geuren 
en geluiden. Neem vooral geduld, onder-
handelingskracht en gepast geld mee. Er 
is van alles te koop: handgemaakte leren 
tassen, schalen met glazuur, de bekende 
babouche-slippers en natuurlijk berber-
tapijten. De bekende Beni Ouarain-kleden, 
wit met een donker wybertjespatroon,  
zijn hier voor een fractie van de Europese 
prijs te koop. Potentiële kopers worden 
vriendelijk onthaald met een kopje thee, 
en selecties worden vaak uitgestald om 
te laten zien hoe ruim het aanbod van de 
koopman is. Afdingen is traditie. Soufiane 
Zarib staat bekend als de koning van zowel 
authentieke als moderne berbertapijten  
(13 Souk de Tapis, Rahba Kehdima). Achter 
een houten deur schuilt een drie verdiepin-
gen tellende showroom vol met tapijten, 
retro stoelen en keramieken kandelaars. 

Doolhof van steegjes
De souk bestaat uit een doolhof van steeg-
jes. Toch zijn de beste plekken goed te  
vinden, omdat ze eruit springen. Op het 
Place des Épices is vooral vlechtwerk te 
vinden, van uitvergrote cactussen en man-
den tot hoeden. Aan het marktplein ligt 
Café des Épices (75 Rahba Lakdima), waar je 
terechtkunt voor een drankje of een heer-
lijk gekruide harirasoep. Op een steenworp 
afstand ligt het geliefde Nomad (1 Derb 
Aarjane), voor een lamsburger met gekara-
melliseerde uien en harissamayonaise.  
Op de begane grond verkoopt de concept-
winkel Max&Jan (14 Rue Amsefah, Sidi 
Abdelaziz) van alles: van hippe T-shirts tot 
geurkaarsen. Via de gezellige binnenplaats, 
gevuld met parasols in Afrikaanse wax-

prints, leidt een trap naar het enorme  
dakterras. Loungebanken met gekleurde 
kussens, etagères met planten en restau-
rant Soul Food nodigen uit om uitgebreid 
te genieten van de selectie huispizza’s, 
tajines of gewoon een bordje friet. Ideale 
plek om, genietend van een kop muntthee, 
de magische zonsondergang te bewonde-
ren die de stad nog roder kleurt.

Stomen in het badhuis
Overal in de medina zijn bijzondere gebou-
wen en monumentale poorten, zoals de 
Bag Agnaou in het Kasbah-kwartier. Ach-
ter deze roodkleurige poort met prachtig 
beeldhouwwerk bevindt zich de Kasbah-
moskee, de meeste bijzondere na de  
Koutoubia-moskee. De minaret, ingelegd 
met turquoise mozaïeken, is adembene-
mend. En een bezoek aan de stad is niet 
compleet zonder een uurtje hamam,  
de ultieme wellness-traktatie. De stad  
barst van de mooie badhuizen, zoals  
Les Bains de Marrakech (2 Derb Sedra,  
Bab Agnaou). Heerlijk na een lange dag 
slenteren: boek een oosters wasritueel, 
bestaande uit een stoombad en een  
reinigende scrubbeurt. 

Spektakel
Het Djemaa el Fna-plein, een eeuwenoude, 
exotische verzamelplaats in de medina, 
ademt nog steeds de sfeer van de eeuwen-
oude nomadische handelsroute. Elke 
avond zijn er vuurspuwers, slangenbe-
zweerders, waarzeggers, verhalenvertellers 
en buikdanseressen te vinden. Een gewel-
dig spektakel waarbij het sprookje van  
1001 nacht tot leven komt. 

DE JARDIN  
MAJORELLE IS  
EEN OASE VOL  
CACTUSSEN,  
WEELDERIG  
BLOEIENDE  

BOUGAINVILLE  
EN EEN  

KOBALTBLAUWE  
VIJVER

Sluit de reis af met een 
bezoek aan Dar Moha 
(18 Rue Dar El Bacha) 

en eet bijvoorbeeld 
vegetarische couscous 
op het terras aan het 
turquoise zwembad 
waarin de sterren  

reflecteren.

Verblijf
U verblijft 3 nachten in het luxe Hotel  
Palm Plaza & Spa**** in een twee- 
persoonskamer, op 2 kilometer van het 
centrum van Marrakesh. Faciliteiten: 
receptie, liften, lounge, gratis wifi, bar, 
restaurants, winkeltje, zoetwater-
zwembad met kindergedeelte, een 
spacentrum met o.a. bubbelbad,  
hamam, sauna en fitnessruimte  
(sommige faciliteiten tegen betaling). 
De nette kamers beschikken over een 
badkamer met bad/douche, föhn en 
toilet, tv, minibar, kluisje, airconditioning 
en balkon. Er zijn kamers met zowel 
zwembadzicht als parkzicht te  
reserveren.

Inclusief 
ontbijt • transfer luchthaven-hotel v.v.  
• 48 uur hop-on-hop-off busticket 

Reisperiode 
Van 1 september 2019 t/m  
31 december 2019. Vliegen kan  
vanaf Amsterdam en Eindhoven.  

Prijzen
Prijs vanaf: € 319,- p.p. • Optioneel:  
verlenging v.a. € 45,- p.p.p.n. 

Exclusief 
Reis- en/of annuleringsverzekering 
• toeristenbelasting € 2,50 p.p.p.n. 
• overige maaltijden • ruimbagage • 
eventuele vluchttoeslagen • bijdrage 
Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking  
• reserveringskosten € 19,50. 

Meer informatie & reserveren  
Meer informatie of reserveren kan  
via libelle.nl/marrakesh.  
Bellen kan ook, met een van de reis-
adviseurs van de Jong Intra Vakanties: 
0180-45 78 03. Vermeld daarbij de 
speciale reiscode: svmrkl1. 

Op deze aanbieding zijn de ANVR/ 
SGR-voorwaarden van toepassing. 
Druk- en zetfouten voorbehouden

De oude koningsstad Marrakesh is een juweel, omgeven door palmbomen 
en het prachtige Atlasgebergte. Dé plek voor cultuurliefhebbers,  
shoppers, hamam-fans en wie het uitgaansleven wil ontdekken.  

Ontdek Marrakesh tijdens deze stedentrip!

1001 NACHT-SFEREN
KO M  I N

Aanbieding4  D A A G S E  V L I E G R E I S 
VA N A F 

P. P.
€ 319,-

Marrakesh

Marokko
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