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MARRAKECH 
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This city taught me colour, 
zei Yves Saint Laurent 
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tekst ROOS MIEDEMA

Voor de modeserie op pagina 96 ging ELLE naar Marrakech, 
alwaar het hele team zich – gelijk Yves Saint Laurent tig jaar 

geleden – vergaapte aan de eeuwenoude stad, de soeks, 
de geuren, de kleuren. Het was geweldig.

MAGNIFIQUE
MARRAKECH

‘A visit to Marrakech was a great shock to me. This city 
taught me colour.’ Dit zei Yves Saint Laurent over 
Marrakech, over de plaats waar de grote modeont-
werper sinds de jaren zestig af en aan woonde als hij 
de hectiek van Parijs even wilde ontvluchten en 
inspiratie wilde opdoen voor zijn ontwerpen. Je 
kunt gerust stellen dat Yves Marrakech hip maakte. 
Zijn naam voegde een bepaalde elegantie toe aan 
deze eeuwenoude Marokkaanse stad.
De binnenstad is een doolhof. Duizenden steegjes, 
veel doodlopend, wijzen de weg naar het hart van 
de Medina, waar slangenbezweerders en straatver-
kopers je onder de voet lopen. Onze gids leidt ons 
moeiteloos door de drukke straten. Scooters en fiet- 
sers manoeuvreren zich door de menigte. Vrouwen 
en kinderen zijn op weg naar de hamam voor hun 
dagelijkse scrub. Op elke hoek ruiken we de geur 
van gedroogde rozen en overal zijn kleurrijke spece- 
rijen in grote hoeveelheden te koop. 
Marrakech, de stad van uitersten, arm en rijk, 
overdadig en sober, you either love it or hate it. De stad 
heeft veel te bieden op cultureel en culinair gebied, 
waaronder de moskeeën, paleizen en eetkraampjes, 
en is een walhalla voor shopliefhebbers. En dan is er 
ook nog het Yves Saint Laurent-museum, een must 
uiteraard. Wist je dat je naast een museumbezoek 
hier elke donderdag terechtkunt voor een gratis 
filmavond waarop ze de favoriete films van mon-
sieur Laurent himself draaien? En vergeet ook zijn 
Majorelletuin niet, de botanische tuin met het 
oogverblindend kobaltblauwe atelier. M
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R E I Z E N

— slapen
R I A D  O R A N G E
Slapen doen we in Riad Orange, een boetiekhotel met zeven 
kamers, verscholen achter het Bahiapaleis. Een riad is een stads- 
villa met binnentuin, en dat is ook hier het geval. Een fontein en 
fruitbomen sieren de binnenplaats, waaronder de sinaasappel-
boom waarnaar het hotel genoemd is. Daarnaast is Orange een 
knipoog naar de Nederlandse roots van oprichter Astrid. 
Binnen is het koel en kalm maar eenmaal de deur uit, een paar 
hoekjes om en je wordt omringd door de kleuren, geuren en 
geluiden van de Rode Stad, een bijnaam vanwege het rode leem 
van de muren en huizen. 
De knusse kamers met badkamer zijn allemaal anders ingericht 
en allemaal even mooi. We worden er in alle rust wakker, met op 
de achtergrond het geluid van de paar vogeltjes die in de patio 
rondvliegen en van het dekken van de tafel voor het ontbijt, met 
fruitsalade, Marokkaanse pannenkoeken en verse muntthee. 
Op het pas gerenoveerde dakterras van Orange, met jacuzzi, 
vertoef je op een ligbedje heerlijk in de zon. Drankje erbij, 
genieten. Een massage, yogasessie of chakratherapie kan je bij het 
personeel boeken.
71 Derb Jemaa, Riad Zitoun El Jedid, riad-orange.com

— eten en drinken
L E  F O U N D O U K
Je zou er bijna voorbijlopen, zo verborgen maar in hartje Marra- 
kech ligt restaurant Le Foundouk. Het grote dakterras, ’s avonds 
met kaarsen verlicht, is letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt. 
Goede wijn. Klassiek Marokkaanse maar ook internationale 
gerechten, wat wil je nog meer. Het restaurant heeft drie verdie-
pingen en het personeel – in mooie uniforms – ontvangt je 
vriendelijk bij binnenkomst in de lounge.
55 Souk Hal Fes, Kaat Bennahid, foundouk.com

N O M A D
Vraag iemand om een restaurant in Marrakech en hij of zij roept: 
Nomad! Een van de populairste restaurants in de Medina. En 
terecht, want niet alleen is het eten hier heerlijk – modern Marok- 

RIAD ORANGE

LE FOUNDOUK

NOMAD
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kaans – je hebt hier op het dakterras ook een geweldig uitzicht 
over de stad en een front-row seat voor de zonsondergang. Overdag 
liggen er rieten hoedjes voor je klaar tegen de zon. Vooraf wel 
reserveren want het loopt er door de grote populariteit snel vol! 
1 Derb Aarjane, Medina, nomadmarrakech.com

L E  J A R D I N
In een zijstraat van de drukke soeks kan je bij Le Jardin terecht 
voor ontbijt, lunch en diner. En dat is na het struinen en sight-
seeing wel even nodig. Een gastheer verwelkomt je en waarschuwt 
je voor de lage deuropening. De menukaart bestaat uit zowel 
westerse gerechten, zoals avocado op toast, als klassieke Marok-
kaanse, zoals tajine (al dan niet vegetarisch). Voor de zoetekauwen 
onder ons: zéker de citroentaart bestellen!
32 Souk Sidi Abdelaziz, Medina, lejardinmarrakech.com

— eten en drinken
D E  N I E U W E  S T A D
Wat veel toeristen die naar Marrakech komen (nog) niet weten: je 
hebt de oude stad Medina en je hebt ‘de nieuwe stad’. Die laatste 
is nog niet zo bekend, maar er wordt hard aan gewerkt om bezoe- 
kers én locals naar dit deel te lokken met leuke boetiekjes en restau- 
rants. Wij tippen onze favorieten.

 La Trattoria Een van de verborgen schatten hier is dit 
Italiaanse restaurant. Via de pianobar lopen we naar het restau-
rant met in het midden een verlicht zwembad omringd door vele 
tafeltjes en Marokkaanse hanglampen. Met op de achtergrond 
rustige pianoklanken proeven wij hier een speciaal menu van de 
chef. Heerlijk. De ravioli en huisgemaakte limoncello (van 
citroenen uit het Atlasgebergte) zijn absoluut aanraders.
179 Rue Mohamed El Beqal, Gueliz, latrattoriamarrakech.com

 Le Kilim Een kilim is een Marokkaans kleedpatroon en het 
interieur van dit café zit er vol mee. Le Kilim zit in een rustige 
straat in ‘de nieuwe stad’ en is nog maar onlangs geopend. 
Smaken uit de traditionele Marokkaanse keuken komen hier 
samen met moderne gerechten, waaronder vegetarische opties en 
non-alcoholische cocktails.
36 Rue La Liberté, Gueliz, lekilim.com

LE JARDIN
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— de stad uit
P A L M E R A I E
We laten de drukte achter ons en gaan op verken-
ning net buiten de stad. Een bijzonder gebied ten 
noorden van Marrakech om te ontdekken is de 
Palmeraie, een oase van honderdduizenden palm- 
bomen. Hier kan je doorheen trekken per drome-
daris, quad of auto of verblijf er een nacht in een 
van de resorts. 

I N A R A  C A M P
Richting het zuiden rij je de Agafay-woestijn tege- 
moet, op ongeveer een klein uurtje rijden. Her en 
der scheurt er een brommer of groep toeristen op 
quads voorbij of hoor je een dromedaris brullen.
Bereid je voor op een unieke ervaring bij Inara 
Camp, een luxueus tentenkamp met tien tenten, een 
zwembad en een apart restaurantgedeelte voor niet- 
gasten. De tenten zijn voorzien van een kachel voor 
de koude avonden (want koud wordt het in de woes- 
tijn!), toilet en badkamer met warme douche. Verder 
heeft elke tent een veranda met een uitzicht op de 
woestijn. Dineren doe je aan een van de sfeervol 
gedekte tafels, badend in het maanlicht en heldere 
sterrenhemel. Lantaarns en fakkels verlichten 
’s avonds de weg terug naar je tent, die verwarmd is 
voor het slapengaan. Vergeet sociale media en live in 

the moment. Een wifiverbinding heb je hier niet, maar de verbin-
ding met de natuur is ongeëvenaard.
inaracamp.com

K A S B A H  B A B  O U R I K A
Zoek je rust en ontspanning, laat je dan overweldigen door de 
schoonheid van het Atlasgebergte. Aan de rand van het gebergte, 
slapen wij in Kasbah Bab Ourika, met waanzinnig uitzicht op de 
Ourika-vallei en besneeuwde bergtoppen. Het hotel met 28 
kamers, 360 graden uitzicht, zwembad (sommige kamers met 
privézwembad) en moestuin, is gebouwd met eco-vriendelijke 
materialen, ondersteunt schoolactiviteiten in het nabijgelegen 
dorp en draagt bij aan watervoorzieningen voor de bevolking. In 
het restaurant wordt gekookt met producten uit eigen tuin en de 
omgeving. Op de kaart een mix van internationale en traditionele 
gerechten. 
Wandel door het naastgelegen park of parkeer jezelf op een bedje 
aan het zwembad of in de tuin. Voor ultieme ontspanning boek je 
een behandeling in de Beldi Spa, ook hier gebruiken ze producten 
gemaakt van ingrediënten uit eigen tuin.
kasbahbabourika.com

R E I Z E N

KASBAH BAB OURIKA

INARA CAMP

PALMERAIE
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