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de wijk Gueliz

Met z’n luxe restaurants, loungebars
en vele spa’s, vaak sprookjesachtig
ingericht, is Marrakech een favoriete
hang-out van de internationale jetset.
Daarnaast wemelt het in de Okeren Stad
van avantgardistische stylisten en
ontwerpers met een geheel eigen stijl.
Hierdoor is de Marokkaanse Koningsstad
the place to be om te relaxen, shoppen
en inspiratie op te doen.

VERSCHOLEN ACHTER EEN MET
bougainvillea overdekte poort, ligt onze
uitvalsbasis Villa Lotus Eva, strategisch
gelegen in de luxe wijk Hivernage tussen
de medina en de door de Fransen
gebouwde wijk Gueliz. De villa stamt
uit de jaren dertig en is geheel in artnouveaustijl ingericht, aangevuld met
weelderige sculpturen, replica’s van
negentiende-eeuwse Europese kunst en
een eigen bibliotheek. Wij weerstaan de
verleiding om in de ommuurde tuin
een duik in het zwembad te nemen en
trekken al snel naar de Rue de la Liberté
in Gueliz, met haar hoge concentratie
bijzondere boetiekjes en interieurwinkels. Heel wat buitenlanders komen
hier een weekend meubels en kunstobjecten inslaan, om die per boot naar
huis te laten verschepen.
Begin bij Intensité Nomade, waar
de Française Frederique Birkemeyer
een keur aan zelfontworpen tassen,
slippertjes en shawls heeft uitgestald.
In de kelder vind je haar eigen kledingcollectie met Marokkaanse en Indiase
accenten. Haar man Norbert runt iets
verder op in de straat de interieurwinkel

en kunstgalerie Darkoum, waar ons vooral de prachtige
collectie grands foulards en doeken opvalt. Je kunt er ook
terecht voor beelden en objecten uit Afrikaanse landen als
Congo, Mali en Kameroen en negentiende-eeuwse kleurrijke
Indiase bruidsdoeken. In Rue de la Liberté vind je nog talrijke
andere winkeltjes die de moeite waard zijn, met origineel
bewerkt aarde- en zilverwerk en Oriëntaalse verzorgingsproducten. Er is zelfs een luxe chocolaterie. In de strakke
inrichting van café Kechmara strijken wij neer voor panini en
salade. Een Marokkaanse ﬁlmcrew bereidt op het dakterras de
opnames van een commercial voor. In het cafégedeelte
beneden zitten rechts en links van ons Europeanen druk
op hun laptop te tikken. Loop daarna door naar Passage
Ghandouri aan de Rue Yougoslavie, waar vooral de showroom
van lichtontwerper Yahya Rouach, een tot de islam bekeerde
jood, indruk maakt. Zijn grote collectie lantaarns, lampen en
lampionnen brengt je direct in oosterse sferen.

Darkoum

VERLIEFD OP DE OKEREN STAD
Vol van indrukken puffen we uit in Café de La Poste met
personal shopper Laetitia Trouillet. Het is duidelijk dat de
elegante dertiger tot de Europese incrowd van Marrakech
behoort. Om de haverklap groeten cafébezoekers de
Française. Dan weer een architect die riads voor een westerse
clientèle verbouwt, dan weer een styliste. We hadden Laetitia
die middag al in Gueliz gespot. “Met de uitgever van de
Russische Vogue en zijn moeder” legt ze uit. “Zij wilde naar
huis met een bijzondere ketting. Ik bracht haar midden in

Badkamer van
Villa Lotus

In restaurant Villa Rosa
waan je je in Parijs.
De crème de la crème
van de internationale
jetset komt hier samen
Villa Rosa

Akbar Delight
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Op straat

De soeks vormen een doolhof
van winkeltjes vol keramiek,
lederwaren, tassen, slippers,
tapijten en accessoires
Les Jardins
d’Ines

La Tanjia

de medina naar een sieradenontwerper
die binnen een half uur precies de
gewenste ketting maakte.” Laetitia’s
agenda is compleet volgeboekt.
Van ontwerpers die haar inhuren om
een dagje puur ter inspiratie een
reeks winkels af te lopen, tot groepjes
vriendinnen. “Met alle lijnvluchten
die Marrakech aandoen, wordt de stad
steeds meer een weekendbestemming.
Vrouwen willen graag shoppen, maar
zonder uren te hoeven zoeken naar
de leukste winkels. Die tijd besteden
ze liever aan een spabezoek of aan een
middagje loungen bij het zwembad.
Ik zorg ervoor dat ze in vier uur tijd
de winkels zien die aansluiten op hun
smaak. Eigenlijk wil ik dat mijn klanten
verliefd worden op Marrakech zodat ze
terug blijven komen.” Het overkwam
haar zelf, tien jaar geleden. “Terwijl ik
de eerste dag alle stereotiepen over me
heen kreeg: van mannen die me lastig
vielen, tot afzetters. Totdat een Europeaan de culturele vertaling maakte van dit
gedrag en me de mooiste plekjes van de
stad liet zien.” Niet veel later verkocht
ze in Londen op Portobello Market
vintagedoeken uit Marokko en begon
ze haar eigen tassenlijn Lalla, met ontwerpen die ze in Marrakech liet maken.
Met Lalla vestigde ze zich nu drie jaar
geleden deﬁnitief in de Okeren Stad.

HIPPE INCROWD
’s Avonds eten we in Bis, aan de rand van Gueliz, nadat
verschillende ‘Marrakchi’ ons dit restaurant aanraadden.
Het stijlvolle interieur weerspiegelt de rustige aarde- en groentinten van de romantische binnentuin. De toiletruimte met
tjilpende vogelgeluiden, projector met natuurbeelden, gecombineerd met de perfecte service van de eigenaren
Laurent en Zaia hebben direct een ontspannende werking.
Op de kaart heeft de kok zich uitgeleefd met creatieve
combinaties. Vooral de desserts zijn een verrukking.
Business is booming in Marrakech. En Noureddine Fakir,
de eigenaar van zes restaurants met elk een eigen formule,
draagt daar heel wat steentjes aan bij. Aan de bar van
Villa Rosa, zijn nieuwste onderneming in Gueliz – geïnspireerd
op hotel Costes in Parijs – vertelt hij: “Mensen komen naar
Marrakech om een bepaald gevoel te ervaren. Dat bied ik hen.
In Villa Rosa waan je je heel even in Parijs. Hier komt de
internationale jetset. In Restaurant Le Tanjia, net buiten
de medina, heb ik juist een Marokkaanse stijl gemixt met
westerse eenvoud. Het is de favoriete hang-out van modellen.
Als je overdag mooie mensen wilt spotten, moet je naar Nikki
Beach, het zusje van de gelijknamige stranden in Saint-Tropez
en Miami.” Het complex van zwembaden, bars, restaurants en
dj’s ligt zo’n 15 kilometer buiten de stad in de Palmerie, een
oase. Opgewonden vertelt Noureddine over een reeks andere
projecten. “Voor de crew van Body of Lies, een ﬁlm die nu in
Marokko wordt opgenomen, organiseer ik het slotfeest. En ik
wil Eric Kuster, die onder meer het interieur van Jimmy Woo
in Amsterdam ontwierp, hier een restaurant voor me laten
inrichten. Die jongen heeft echt smaak.” Je kunt Noureddine
ook inhuren om een high-style party-weekend te plannen:
“Ik regel dan ales voor je: een droomlocatie, dj’s, catering en
de hipste incrowd van Marrakech als gasten.”

Allessandra Lippini
van het Ministero
del Gusto

Mooie oude tegels

Uitzicht vanuit
La Tanjia over het
Ooievaarsplein

Intensité Nomade
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L’Orientaliste

Potten en vazen bij
Mustapha Blaoui
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op en rond de medina
Ben Rahal Tapis

Plein Djema El Fna

We bewonderen de
ontwerpen van stylist
Yann – van muiltjes en
soepelvallende tunieken
tot shiny sieraden

Ministero del Gusto
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Waan je je in het chique Gueliz in
Europa, in de medina en de pleinen en
paleistuinen daaromheen ervaar je het
echte Marokko. Op het grote centrale
plein, Djema El Fna genaamd, streken
eeuwenlang karavanen uit heel Afrika
neer voor een levendige handel in struisvogeleieren, goud en slaven. Nu vind
je er slangenbezweerders, verhalenvertellers en de heerlijkste eetkraampjes.
In de soeks die uitmonden op het plein,
tref je een doolhof van keramiek, lederwaren, tassen, slippers, tapijten en
accessoireswinkels. Geen vaste prijzen
hier. Bluffen en onderhandelen is een
must. Gewapend met een medinakaart
en een paar gouden tips van personal
shopper Laetitia, banen we ons een
weg door de smalle steegjes. Dicht bij
medinapoort Dar el Bacha verraadt
de sobere houten deur van de interieurwinkel van Mustapha Blaoui op geen
enkele manier de schat aan oosterse
tapijten, kandelaars, vazen, doeken en
lampionnen diet zich daarachter bevindt.
Mustapha heeft de reputatie de beste
kwaliteit van de medina te leveren.
Na even zoeken vinden we verderop,
weer achter een onopvallende deur, de
fournituren-shop van Youssef El Alouai.
Hij borduurt prachtige patronen op
riemen, tassen, jurken en hoeden.

In Atelier Moro aan Place de Mouassine lijkt ‘Zuid-Amerika
meets Marokko’, het credo te zijn. Je vindt er de zelfontworpen
dekens, tapijten, slopen en zilverwaar van de Colombiaanse
Viviana Gonzalez. Alsof deze overdaad aan originele winkels
nog niet genoeg is, sluiten we de shopochtend af met een
bezoek aan Akbar Delights. En weer is het ‘oeh’ en ‘aah’ als we
de ontwerpen, van muiltjes en sieraden tot soepelvallende
tunieken, van stylist Yann bewonderen. Hij kwam mee met zijn
zus Isabelle en haar man Gerard toen deze besloten hun leventje in Lyon te verruilen voor Marrakech. Nu runt het drietal
deze boetiek in de medina en een showroom in Gueliz, waar
Isabelle regelmatig mode-vips als Donna Karan de mooiste
gewaden aanmeet. In Cafe des Epices, weer zo’n verscholen
adresje, laden we ons op voor het middagprogramma. Midden
in een soek brengt een trapje ons naar een gigantisch dakterras
waar je lekker kunt loungen: intiem, in kleine overdekte hoekjes, of op de riante banken die er staan opgesteld.

ANTIEK PALEISJE
Inmiddels wonen zo’n vijfduizend Europeanen permanent
of gedeeltelijk in Marrakech. Hun verhalen vertonen veel
overeenkomsten: iets aan Marrakech betoverde hen, waardoor
ze alles achter zich lieten om een nieuw bestaan op te bouwen
in Marokko. Zo bezocht Bernd Kolb, op dat moment lid van de
rvb van Deutsche Telecom, drie jaar geleden voor het eerst de
Koningsstad. Vanuit de magische omgeving van zijn net
geopende Riad Anayela vertelt de Duitser bevlogen hoe dat
bezoekje uiteindelijk leidde tot het opzeggen van zijn baan.
“Hier in de medina leef je te midden van een oude beschaving,
niet alleen een islamitische, maar ook een Berberse.
Tegelijkertijd vinden miljoenen investeringen plaats in de
bouw en toerisme. Die botsing van culturen in combinatie

Maison Arabe

Kandalaars en vazen
bij Mustapha Blaoui
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met de exotische schoonheid zo dicht
bij Europa, fascineerden me direct.”
Het leek hem de ideale omgeving om
voor bedrijven brainstormweekends te
organiseren. “Met dit eenvoudige leven
om je heen, word je heel bescheiden
en zie je beter op welke terreinen
ontwikkeling nodig is.” In het hart van
de medina vond hij een oud paleisje dat
hij geheel volgens lokale bouwtradities
liet restaureren. De zakenman ontpopte
zich tot interieurontwerper; bijna alle
meubels en kunstobjecten in de riad
komen uit zijn koker. In eerste instantie
wilde hij Riad Anayela alleen gebruiken
om er vanuit Berlijn evenementen te
organiseren. “Maar ik werd steeds meer
verliefd op het idee hier helemaal iets
voor mezelf te beginnen.” Nu wonen
Bernd en Andrea afwisselend in Berlijn
en in Marrakech. Riad Anayela fungeert
als maison d’hôte en als locatie voor
brainstorm- of verrassingsweekends
geïnspireerd op de film The Game.
Bernd: “Daarvoor kan ik beschikken
over een team van Marokkaanse acteurs,
die je vrienden of collega’s in onverwachte avonturen storten.”

places to be

GAUDÍ ‘MEETS’ MALI
Pionier in het opknappen en inrichten van oude medinahuizen
is het excentrieke Italiaanse designersduo Fabricius Bizzarri en
Allessandra Lippini. In hun galerie annex showroom het
Ministero del Gusto, midden in de medina, bladert
architect Fabricius door een stapel interieurtijdschriften
met voorbeelden van riads die het duo heeft aangepakt.
Het Ministero zelf geeft al een goede indruk van hun stijl die
wel als ‘Gaudí meets Mali’ wordt omschreven. Flintstoneachtige meubels, Afrikaanse beelden, en dat alles in
aardetinten. Fabricius kwam in de jaren negentig regelmatig
naar Marrakech om ambachtslieden ‘goedkoop, snel en goed’
meubels te laten maken. In diezelfde periode begonnen steeds
meer buitenlanders riads in de medina te kopen. Fabricius:
“Ze wilden de authentieke structuur en speciale ambiance van
die huizen behouden maar ook westers comfort aanbrengen.
Dat vergde kennis van de bouwstructuren en die kon ik
bieden.” Hij besloot zich permanent in Marrakech te vestigen
en een samenwerkingsverband aan te gaan met voormalig
Vogue-journaliste Allessandra. Op haar killer heels, in Chanelachtige outﬁt en met een grote donkere zonnebril doet ze haar
reputatie als de meest glamourous vrouw in de medina eer
aan. Enthousiast vertelt ze hoe ze in Marrakech haar nieuwe
roeping vond als interieurontwerpster. “Nadat ik mijn eigen
riad had ingericht, vroegen steeds meer mensen of ik niet
hetzelfde voor hen kon doen.” En zo begon ook Allessandra
in Marrakech een compleet nieuw leven. Dat is nu eenmaal
het risico van een bezoekje aan de Okeren Stad.

De kleurige lantaarns,
lampen en lampionnen
van lichtontwerper
Yahya Rouach brengen
je meteen in de sfeer
van 1000-en-1 nacht

GUELIZ
SLAPEN

Villa Lotus Eva De intimiteit
van een luxe maison d’hôte op
loopafstand van Gueliz en goed
bereikbaar per auto of taxi.
Angle. Av. Echchouhada et Rue des
Temples, Hivernage.

Verborgen winkel van
Mustapha Blaoui

ETEN
Kamer in Riad Anayela

Bernd & Andrea Kolb
van Riad Anayela

Bedoeïenentent op het
dak van Riad Anayela

Café-restaurant Kechmara
Rue de la Liberté 3.
Café du Livre Lunchen met
wiﬁ-internetverbinding te midden
van een grote collectie tijdschriften
en boeken. Rue Tarik Ibn Ziad 44.
Comptoir Een van de hipste tenten
in Marrakech. In de bar boven kun
je loungen, beneden eten in een
bedoeïnenentent met een mix van
westerse en oosterse cuisine.
Op vrijdag- en zaterdagavond
belly dancers en dj’s.
Av. Echchouhada Hivernage.
Le Bis Jardin des Arts Onze
favoriet. 6/7 Rue Sakial El Hamra
(naast Hotel Tropicana).
Villa Rosa Chique ambiance
met draperieën in rood en zwart
ﬂuweel, comfortabele fauteuils,
kroonluchters en veel kaarslicht.
Italiaanse, Franse en Marokkaanse
keuken. Av. Hassan II 64.
SHOPPEN

Een riad
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Laetitia Trouillet Prrsonal shopper.
Boekingen via info@lalla.fr of
+212-74217228
Maison de l’Orient Interieurdecoratie en accessoires.
Av. Mohamed V 165.
Les Beaux Arts de Marrakech
Kunst, decoratie en sieraden.
Av. Mohamed V 36.
Intensité Nomade Hoek Av.
Mohamed V en Rue de la Liberté.
Place Vendome Tassen, riemen,
jassen en schoenen naar eigen

ontwerp. Hoek Av. Mohamed V
en Rue de la Liberté.
Ben Rahal Tapis De mooiste
tapijten in Gueliz. Rue de la Liberté.
Maison Rouge Interieurdecoratie.
Van bewerkte kussenslopen
en handdoeken tot tassen en
zilverwaar. Rue de la Liberté 6.
Darkoum Meubels, linnen, stoffen
en decoratie. Rue de la Liberté 5.
L’Orientaliste Oosters antiek,
ambachtskunst, schilderijen,
parfums en tassen. Rue de la
Liberté 11 en 15.
Jeff de Bruges Belgische(!)
bonbons. Rue de la Liberté 17.
Showroom Akbar Delights
Alleen op afspraak met boetiekhoudster Isabelle, die je persoonlijk
de mooiste gewaden aanmeet.
Rue de la Liberté, immeuble 42c.
Appartement 47. 1eme étage.
+212-71661307.
Decoriente Designmeubels.
Passage Ghandouri,
Rue de Yougoslavie.
Matisse Art Gallery Werken van
lokale kunstenaars. Passage
Ghandouri, Rue de Yougoslavie.
Yahya Creation Lichtcreaties:
lampen, lampionnen, kandelaren
etc. Een mooie mix van oosterse
elegantie en westerse eenvoud.
Passage Ghandouri.
Metissence Beelden en maskers
uit alle hoeken van Afrika.
Passage Ghandouri.
La Maison du Lin et du Coton
Huislinnen en decoratie.
Rue Yougoslavie 42.
ONTSPANNING EN SPA’S

Xtrem Relaxation. Favoriete plek
van Marrakechs Europese incrowd
voor een massage, Oriëntaalse
gezichtsbehandeling, manicure
of pedicure. Ideaal om tussen het
shoppen in Gueliz door even bij

te komen met een ﬁjne massage.
Rue Yougoslavie 48, Imm. Adam
Plaza 2me étage.
Spa van Hotel Soﬁtel Hammam,
Sauna, Oriëntaalse massage en
gezichtsbehandelingen.
Nikki Beach Voor een dagje
loungen en cocktails drinken aan
het zwembad. Royal Golf Palace,
circuit de la Palmeraie.
Les Jardins d’Inès Een rustigere
variant van Nikki Beach. In het
restaurant bereidt chef-kok Jean
Marie Gueraische culinaire hoogstandjes. Circuit de la Palmeraie.

MEDINA
SLAPEN

Riad Anayela In dit sprookjesachtige medinapaleis kun je een
paar dagen in een exotische
droomwereld verdwijnen.
Boekingen via anayela.com
of contact@anayela.com
SHOPPEN

Ministero del Gusto Designgalerie
van ontwerpersduo Fabricius en
Allessandra. Naast meubels en
kunstobjecten, sieraden, vintage
leren en schoenen (onder meer
MiuMiu, Chanel en Prada).
Deb Azouz 22. El Mouassine.
Boutique La Douce Prachtige
collectie door Aziz Bourziq
ontworpen tassen. Bis derb
El Rassal Mouassine 1.
Mustapha Blaoui Oosterse woonaccessoires, doeken, kaarsen,
lampionnen et cetera. Rue Bab
Doukkala 142.
Boutique Bel Hadj Bary Mohamed
maakt in een mum van tijd de
mooiste sieraden. Souk Founouk
Ouarzazi Bab Ftouh.
Atelier Moro Woonaccessoires,

-textiel en zilverwaar van de
Colombiaanse Viviana Gonzalez.
Place de Mouassine 114.
Youssef el Alaoui Fournituren.
Souk El Kimakhine 2.
Akbar Delights Place Bab Fteuh.
Beldi Elegante tunieken met
een westerse touch. Ook hemden
en shirts voor mannen. Souikat
Leksour 9-11.
ETEN

Café des épices Rahba Lakdima
75. Marokkaanse keuken.
Café Arabe Perfecte plek om
vanuit de loungebanken op het
dakterras met een cocktail en
hapjes de zon onder te zien gaan
over de daken van de medina.
Rue El Mouassine 184.
Maison Arabe In een gebouw dat
een mix lijkt tussen een Arabisch
paleis en een Engels landhuis.
Een Marokkaans restaurant annex
jazzbar met live pianomuziek.
Derb Assehbe 1. Bab Doukkala.
Le Tanjia Net buiten de medina.
Prima Marokkaans en Frans eten.
Sublieme sfeer (uitzicht op het
Ooievaarsplein en loungemuziek
op de achtergrond subliem).
Mellah, Medina.
Kosbar Ook een perfecte plek om
vanuit het dakterras na zonsondergang te genieten van het sprookjesachtige licht over het Ooievaarsplein. Prima keuken, van sushi tot
tajines. Place des Ferblantiers 47.

OPENINGSTIJDEN In Gueliz zijn

de winkels doorgaans open van
9.30 tot 12.30/13.00 uur en
van 14.30/15.00 tot 19.00 uur.
Zondag gesloten. De soeks zijn
overdag open, behalve op
vrijdagmiddag en op zondag.
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