
Marrakesh

Een bezoek aan Marrakesh is duizelingwekkend. 

Met de oude Medina vol steegjes, kraampjes, 

souks en ongekende drukte. Maar ook die rust in  

de prachtigste paleizen, tropische tuinen en een 

legendarisch hotel. Wanneer gaan we?
TEKST KARIN KUIJPERS

to the max
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Het is welgeteld drie uur en 24 minuten 
vliegen om in een compleet andere we-
reld terecht te komen. In de straten sjok-
ken paard en wagens, op de hoek rust een 
kameel uit en oude mannetjes verplaat-
sen op fietsen met karretjes hun koop-
waar. Maar ook Ferrari’s en Porsches, die 
over de enorme pleinen en boulevards 
van Marrakesh zoeven. Jong en oud, rijk 
en arm, deze stad is een bonte mix van 
culturen, paleizen, moskeeën, marktjes, 
in steegjes verscholen villa’s met tuinen 
(riads), buikdanseressen en oude en 
nieuwe kunst. Tuimelend van cultuurs-
hocks gaan we door Marrakesh.

Terug in de tijd
Laten we beginnen in de Medina, het 
oude, ommuurde stadscentrum, waar de 
meeste marktjes (souks) zich bevinden 
en waar het bonte Marokkaanse leven 
zich afspeelt. Soms gekmakend door het 
gekrioel, de herrie en de opdringerige 
verkopers die vinden dat zij de beste krui-
den, het beste tapijt, de beste leren slip-
pers, kaftans, tajines et cetera hebben. 
Wie zich in dit geweld stort, geeft zich 
over aan de hectiek, houd haar smartp-
hone in haar zak of maakt stiekem foto’s. 
De meeste kooplui vragen toeristen geld 
(dirham) om zich op de foto te laten 
zetten. Een gids door dit hedendaagse 
sprookje is niet nodig. Sterker nog, een 
gids kan juist een nadeel zijn, want die 
brengt je naar verkopers bij wie hij een 
percentage van de opbrengst krijgt. 
Door de souks lopen, is een oefening in 
geduld, maar ook een onderdeel van dit 
sprookje van duizend-en-een-nacht. Tip: 
onderhandel altijd over aankopen. Begin 
met zeventig procent eraf en eindig met 
meer dan de helft eraf. Zonder schaamte, 
ze verwachten hier niet anders. 
Het Djemaa el Fna-plein is ook het klop-
pende hart van de Medina. ’s Ochtends is 
er een authentieke Marokkaanse markt 
en ‘s avonds is het plein bezaaid met 
slangenbezweerders, toekomstvoorspel-
lers, henna-tatoeëerders, buikdanseres-
sen en andere straatartiesten. 
Hier de zon zien ondergaan, kan prachtig 
op het terras van Café des Epices (75 Derb 

Al snel 
verruilde 
Yves Saint 
Laurent 
het Parijse 
zwart 
voor het 
kleurenpallet
van
Marrakesh

Rahba Lakdima) waar een muntthee nog 
geen euro kost, of bij de hippere cocktail-
bar Nomad (1 Derb Aarjane) waar ze ook 
heerlijke inktvis gemarineerd in komijn 
serveren. Hun dadelcake met saffraan is 
een must! Ook in de Medina zijn stille 
plekjes te vinden, zoals in Le Jardin Se-
cret (121 Rue Mouassine). Dit 400 jaar 
oude paleizencomplex heeft prachtige 
traditionele tuinen vol exotische planten 
om even bij te komen. Ook biedt het een 
mooi uitzicht over de stad. Een beetje 
ontspanning nodig na een dagje Medina? 
Ga dan naar een hammam, bijvoorbeeld 
Les Bains de l’Alhambra (Derb Rahala 
Rd), voor een pittige scrub- en wasbeurt 
en een massage, om weer herboren de 
dag kan vervolgen.

Legendarisch hotel
Net buiten de stadswallen van het oude 
centrum ligt het Musée Yves Saint Lau-
rent Marrakesh, afgekort MYSLM. Alleen 
al het bouwwerk van het Parijse architec-
tenbureau Studio KO is een bezienswaar-
digheid. Alles staat in het teken van het 
werk van de Parijse modeontwerper Yves 
Saint Laurent. Zo heeft het gebouw veel 
rondingen, zoals een vrouwenlichaam, 
en lijkt het metselwerk op de textuur van 
textiel. Binnen de fine fleur van de collec-
ties van Saint Laurent. Vanaf het moment 
dat hij Marokko ontdekte, verruilde Yves 
het Parijse zwart voor het kleurenpal-
let van Marokko. Saint Laurent en zijn 
partner Pierre Bergé hebben door hun 
levenslange liefde voor Marrakesh er hun 
sporen nagelaten. In het begin, toen ze 
nog een liefdesrelatie hadden, sliepen ze 
jarenlang in het vijfsterrenhotel La Ma-
mounia (Avenue Bab Jdid). Dit was een 
legendarische plek doordat de groten der 
aarde hier logeerden: Winston Churchill, 
Charles de Gaulle, Charlie Chaplin, Edith 
Piaf, Nelson Mandela, Marlène Dietrich. 
Het was in de jaren zestig en zeventig dé 
ontmoetingsplaats voor politici, arties-
ten, kunstenaars en schrijvers. Nu is het 
heerlijk om de oude grandeur op te snui-
ven, even in de prachtige tuin te lopen, 
een macaron van de Parijse patissier 
Pierre Hermé te snoepen, iets te drinken ▼
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In de Medina bevinden zich 
de meeste marktjes (souks) en speelt het 

bonte Marokkaanse leven zich af

in de cocktailbar Le Churchill en de 
plafondschildering van Jacques Ma-
jorelle te bewonderen. Majorelle was 
een Franse kunstschilder die net als 
Saint Laurent als een blok viel voor de 
kleuren en het licht van Marrakesh.

De tuin van Yves
In 1923 kocht Majorelle net buiten 
de stad – toen nog platteland – een 
landgoed om er een luxe tuin aan 
te leggen en een huis in kubistische 
Marokkaanse stijl te bouwen. Om uit 
de kosten te komen, opende hij in 
1947 zijn huis en tuin voor het publiek. 
In de jaren tachtig kochten Saint 
Laurent en - intussen - zakenpartner 
Bergé het verwaarloosde landgoed. Ze 
restaureerden Villa Oasis in de heldere 
diepblauwe kleur die Majorelle zo ken-
merkte en maakten van zijn voormali-
ge atelier een berbermuseum. De tuin 
werd teruggebracht in de exotische 
staat van weleer en de plek werd - en is 
nog steeds - een grote publiekstrekker 
(Rue Yves Saint Laurent). Na de dood 
van Saint Laurent in 2008 werd zijn as 
verstrooid in de tuin. Op de plek staat 
een gedenksteen, een oude Romeinse 
sokkel met een glimmend plaatje 
waarop staat ‘couturier Français’.
De wijk waarin de tuin ligt, heet Gue-
liz, ook wel de nieuwe wijk genoemd. 
Hier zijn nieuwe musea en kunstgale-
ries, moderne boulevards en een mix 
van klassieke en moderne restaurants. 
Tegenover de ingang van Majorelle is 
een heel leuke conceptstore met kle-
ding, accessoires en interieurspullen 
van lokale ontwerpers (33 Rue Majo-
relle). Lekker lunchen kan in Le Jardin, 
een hip restaurant in een groene oase 
van onder andere bananenbomen 
(32 Souk Jeld Sidi Abdelaziz). Voor 
nog meer oooh’s en aaaah’s belanden 
we in Palais Bahia, eeuwen terug het 
grootste paleis van de stad met een 
prachtig vergezicht op het Atlasge-
bergte. Een deel van dit paleis wordt 
nog steeds gebruikt door de koninklij-
ke familie. Een bezoek aan Marrakesh 
is kortom duizelingwekkend. Yalla! 
Wat zoveel betekent als let’s go!
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Verblijf
U verblijft in Hotel Chems *** in de wijk Medina, op tien 
minuten lopen van het Djemaa el Fna-plein. Het hotel 
heeft een buitenzwembad en binnentuin. Faciliteiten: 
receptie, bar, restaurant, snackbar, zwembad, spa, lift, 
tennisbaan, tafeltennis, gratis wifi en airco. De kamers 
zijn voorzien van een badkamer met toilet en douche, 
balkon en tv.

Inclusief
Vlucht Amsterdam – Marrakesh v.v. • 2 overnachtin-
gen o.b.v. logies & ontbijt in een 2 persoonskamer • 
fietstour Highlights Marrakesh incl. Nederlandstalige 
gids, fiets, veiligheidshesje en fietshelm (duur: circa 3 
uur, dagelijks). 

Exclusief
Reis- en/of annuleringsverzekering • toeristenbelas-
ting ca. € 2,50 p.p.p.n. • overige maaltijden • bijdrage 
calamiteitenfonds € 2,50 per boeking • reserverings-
kosten € 19,50 per boeking 

Meer info en reserveren
Reisperiode: juli 2018 t/m oktober 2018. 
Verlengingsprijs: va. € 33,- p.p.p.n. Optioneel: transfer 
retour 1 tot 4 personen € 35,- en 5 tot 8 personen 
€ 41,-. Ga naar libelle.nl/marrakesh of bel een reis-
adviseur van de Jong Intra Vakanties: 0180-45 78 03. 
Vermeld dan de speciale reiscode SVMRK97.

Op deze aanbieding zijn de ANVR/SGR-voorwaarden van 
toepassing.

Magisch

3-daagse  stedentrip  vanaf 
€ 366,- p.p.

In Marrakesh komen de sprookjes 
van duizend-en-een-nacht tot leven. 

Libelle stelde met de Jong Intra 
Vakanties een stedentrip samen 

naar de oude koningsstad.  

Marrakesh
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