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MEDINA-NOORD
Patisserie des Princes
Place Djemaa El Fna
Souk Smarine
Houtbewerkers
Bob Magic Music
Souk Cuisine
Place Rahba Kedima
Bloom Boutique
Café des Épices
Nomad
Chabi Chic
Riad Yima
Groentemarkt Place Sidi Ishak
Maison de la Photographie
Le Foundouk
Dar Bellarj
Medersa Ben Youssef
Almoravid Koubba
Monsieur Beignet
Fontein Chrob ou Chouf
Musée de l'Art de Vivre
Atay
Max & Jan Concept Store
Zaouia Sidi Abdel Aziz
Musée des Bijoux Nawahi
Le Jardin
Terrasse des Épices
Souk des Teinturiers
Atelier Moro
Musée Douiria de Mouassine
Le Bougainvillier

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Dar Cherifa

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 4.10 km)

MEDINA-NOORD

Begin je dag met een lekker ontbijtje

OVER DE ROUTE

Dabachi, waar je vóór de houtbewerkers

Deze afwisselende wandeling laat je de soeks en de oude medina in volle glorie beleven. Je
komt langs veel leuke eetgelegenheden en mooie terrassen, waar je even kunt ontsnappen
aan de drukte. Het leven komt pas laat op gang (vanaf 10.00 uur), maar de winkels blijven
meestal open tot 20.00 uur. Rondom Place Djemaa El Fna blijft het tot 23.00 uur sfeervol.

DE WIJKEN

In de medina van Marrakech draaien je zintuigen overuren. Er is zo veel te zien dat je de
eerste dag waarschijnlijk nauwelijks honderd meter ver komt. Gun jezelf de tijd en geniet van
deze typisch Arabische markt. Van handgemaakte kleden, tassen en Marokkaanse sloffen
(babouches) tot fijn gedecoreerd houtwerk en keramiek: in de soeks zijn oude ambachten nog
springlevend. Zo heb je de soek van de wolververs (teinturiers), zadelmakers (serrajine),
timmerlieden (nasserine) en de leerlooierijen (tanneries).

Kharbouch-moskee Souk Smarine

begindagen, ruim duizend jaar geleden, een functie als ontmoetingsplaats tussen Oost en
West. Karavanen brachten handelswaar uit heel Afrika mee voor Europa en vice versa. De
handel trok weer muzikanten en verhalenvertellers aan. En nog steeds komt er een bonte
stoet artiesten samen.
Ook voor kunst en cultuur kun je in de medina terecht. Verschillende galeries en culturele
centra tonen moderne kunst. Maar echt indrukwekkend zijn de oude paleizen en de
Koranschool Medersa Ben Youssef. Achter een muur in een smal straatje vind je deze
beroemde school, waar in de hoogtijdagen zo’n achthonderd leerlingen verbleven. Hetzelfde
geldt voor de meeste panden en riads in de medina: ze lijken klein, maar achter de gevels
gaan prachtige huizen schuil. Probeer zeker eens zo’n riad van binnen te bekijken, of beter
nog: er te logeren. Deze typische woningen met binnentuin zijn tegenwoordig namelijk vaak in
gebruik als bed & breakfast.

WEINIG TIJD

Place Djemaa El Fna + Medersa Ben Youssef + Maison de la Photographie + Place Rahba
Kedima + Souk des Teinturiers

kun je links van de

in. Of vervolg je route rechtsaf naar Rue Derb
linksaf gaat, Rue Rahb El Biadyne in

.Volg deze straat tot je links het sfeervolle plein Rahba Kedima

ziet. Voor een

pauze kies je linksachter op het plein het linker steegje

. Voor Riad Yima volg je het

steegje tot bijna aan het einde en ga dan een straatje rechts in

. Loop terug over het

pleintje en volg de weg tot de groentemarkt op Place Sidi Ishak

. Ga op de T-splitsing

links en meteen rechts, de steeg Kaât Benahid in.Volg de weg door deze woonwijk en ga voor
de moskee Eloussta linksaf. Ga op de T-splitsing rechtsaf voor het fotografiemuseum
Le Fondouk

en

of vervolg de route naar links. De weg slingert zich links om een hoog

gebouw heen, langs Dar Bellarj
Tegenover de Koubba

Place Djemaa El Fna laat zich moeilijk ergens mee vergelijken. Het plein heeft al sinds de

. Via Place Djemaa El Fna

en de oude Koranschool

tot Place Ben Youssef.

zie je de Ben Youssef-moskee. Steek over en sla de weg in links

van de moskee. Ga rechtdoor op het ‘kruispunt’. Na een scherpe bocht naar rechts
links de oude fontein Chrob ou Chouf

zie je

. Voor een bezoek aan Musee de l’Art de Vivre

neem je de eerste straat links en dan het tweede steegje links. Loop terug naar het
‘kruispunt’ en ga rechtsaf Rue Amesfah in en les je dorst bij Atay

. Loop verder tot

de twee poorten. Neem de rechter voor een bezoek aan de Zaouia Sidi Abdel Aziz
Juwelenmuseum

en de linker om je weg te vervolgen

en het

. Ga rechtsaf. Je komt uit op

Souk Cherifia waar je vast kunt reserveren bij Terrasse des Épices

. Verlaat de Galerie

Cherifia. Ga tweemaal rechts en houd daarna links aan voor de Souk des Teinturiers
rechts om uit te komen op het Mouassine-plein

. Ga

. Voor het Musée Douirya de Mouassin

neem je de Derb el Hamam links op het pleintje. Anders verlaat je het plein via het
straatje links achterin. Ga linksaf tegenover Le Bougainvillier
(Derb Chorfa Lekbir) kun je je ontspannen bij Dar Cherifa
Rue Mouassine, vol winkeltjes

. In het eerste steegje rechts
en Le Bain Bleu

. Vervolg

tot je de soeks verlaat via een poortje en uitkomt op

Place Bab Ftouh. Dan bereik je Djemaa El Fna weer, waar je een henna-tatoeage
nemen of het plein over kunt steken voor een lekkere pizza
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PATISSERIE DES PRINCES - ETEN & DRINKEN

SOUK CUISINE - LEUK OM TE DOEN

Geen beter begin van de dag dan een ontbijtje met de locals in Patisserie des Princes. Het is
moeilijk kiezen uit de heerlijke croissantjes en petits pains au chocolat. Dat je deze

Midden in de medina bevindt zich Souk Cuisine, waar de Nederlandse Gemma van de Burgt je
begeleidt tijdens een 'kookdag'. Je begint met winkelen in de soeks, op zoek naar kruiden en

heerlijkheden hier allemaal vers kunt eten, is te danken aan de Franse periode, van 1912 tot
1956. Neem er een verse jus d’orange en een koffie bij en je bent klaar voor de dag. Ook voor

groenten. De kookworkshop zelf vindt plaats in een mooie riad. Nadat je verschillende soorten
salades en tajines hebt gemaakt, is het tijd om alles te proeven. Op het dakterras natuurlijk,

vroege vogels!
32 bab agnaou, +212(0)524-443033, dagelijks 5.00-23.00, 5 dh,

onder het genot van een glaasje Marokkaanse wijn.
5 derb tahtah, rue rahba kedima, www.soukcuisine.com, +212(0)673-804955, dagelijks
10.00-15.00, kookdag 550 dh,

PLACE DJEMAA EL FNA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Place Djemaa El Fna is een van de grootste en beroemdste pleinen van Noord-Afrika. Zodra de
avond valt, komen de verhalenvertellers, muzikanten en slangenbezweerders tevoorschijn. De
lucht vult zich met rookwalmen en etensgeuren uit de vele eetstalletjes. Schuif aan voor een
kom harira (linzensoep) of een stukje schapenkop. Deze ontmoetingsplaats tussen Oost en
West is niet alleen populair bij buitenlandse toeristen, maar ook bij de lokale bevolking. Het
blijft er tot middernacht gezellig druk, 's zomers zelfs tot later.
place djemaa el fna,

PLACE RAHBA KEDIMA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Place Rahba Kedima, het 'oude plein', is een belangrijke spil in de medina. Dat hier vroeger
slaven werden verhandeld, zou je nu niet meer vermoeden. Tegenwoordig vind je er kruidenen specerijenwinkels, waar je van alles voor je persoonlijke verzorging kunt krijgen, zoals
zwarte hamamzeep en een middel tegen snurken. Luister naar de vakkundige uitleg in zo'n
pharmacie berbère, waar ze tegen elke kwaal wel een middeltje hebben. Midden op het plein
verkopen oude vrouwtjes zelfgebreide, bontgekleurde mutsen voor slechts 10 dirham. Leuk
voor koude winterdagen thuis!
place rahba kedima,

SOUK SMARINE - SHOPPEN

Rondom Place Djemaa El Fna, midden in de medina, vind je allerlei soeks. Deze halfoverdekte
kleurrijke marktjes mag je zeker niet overslaan als je in Marrakech bent. De hoofdstraat van de
medina is de brede Souk Smarine, waar je de mooiste handgemaakte spullen vindt. Afdingen
is hier een must, en blijven lachen ook. Maar zelfs al koop je helemaal niets: het is een hele
ervaring om in de steeds smallere straatjes door de soeks te dwalen. In de zijstraatjes vind je

BLOOM BOUTIQUE - SHOPPEN

Bloom Boutique wordt gerund door een Française die, voor ze dit winkeltje opende, enkele
jaren in Parijs voor de Nederlandse stijlgoeroe Lidewij Edelkoort werkte. Bloom Boutique ligt
echter niet in een chique Franse winkelstraat, maar midden tussen de kruidenverkopers op
Place Rahba Kedima. Naast haar eigen modieuze tassencollectie vind je hier ook kleding en

de ambachtslieden met hun ateliers.
ingang links van de kharbouch-moskee,

sieraden van verschillende ontwerpers.
43 place rahba kedima, +212(0)6-5736272, ma-zo 11.00-20.00,

HOUTBEWERKERS - SHOPPEN

De geur van cederhout komt je in het smalle steegje Rue Derb Dabachi al van verre tegemoet.
Hier wordt bijvoorbeeld mooi slabestek gemaakt waar je bij staat. Bewonder de kunsten van
de houtbewerkers, die met hun tenen even handig zijn als met hun handen.
rue derb dabachi, dagelijks van de vroege ochtend tot de vroege avond,

BOB MAGIC MUSIC - SHOPPEN

Ontdek de muziek van Afrika bij Bob Magic Music. Je vindt hier djembés, darbouka's
(vaastrommels) en Marokkaanse gnaoua-guembri’s, een snaar-instrument dat lijkt op een luit.
Zwarte slaven namen het instrument mee uit West-Afrika en ontwikkelden in Marokko een
nieuwe muzieksoort, de gnaoua-muziek. Afrikaanse ritmes gecombineerd met Marokkaans

CAFé DES ÉPICES - ETEN & DRINKEN

Café des Épices zit op een strategische plek op de Place Rahba Kedima. Vanuit het café, dat
gerund wordt door een Fransman, heb je een schitterend uitzicht op het pleintje met de
specerijenwinkels en de oude vrouwtjes met hun zelfgebreide mutsen. Binnen zijn vaak
exposities van buitenlandse fotografen. De foto's, met als onderwerp Marokko of andere
Afrikaanse landen, zijn te koop. Probeer zeker het fruitsap.
75 rahba lakdima, www.cafedesepices.net, +212(0)524-391770, dagelijks 9.00-21.00, broodje
vanaf 40 dh,

gezang zorgen ervoor dat de muzikanten in trance raken en zo geesten kunnen uitdrijven.
15 rue rahba lakdima, +212(0)524-382228, dagelijks 10.00-19.30,
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

Haar grote liefde bracht haar naar Marrakech, een bruisende stad die continu in
ontwikkeling is. Eten kan er fantastisch, maar geniet ze nog meer van rustige, groene
NAME
plekken in de stad zoals de Tuinen van Majorelle. Door haar werk komt ze overal. Met
Astrid
veel plezier toont ze haar gasten verstopte riads, paleisjes en restaurants. Emmers
Photography
Zeker onthouden: restaurant Le Jardin in Medina Noord.
Ilse Ouwens, Hans
Zeegers
LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48
Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.
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