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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Sinaasappelstalletjes
Café de France
Café Bakchich
Maison Tadelakt
Passementerie Annajar
Monsieur Michelin
Warda la Mouche
Un Déjeuner à Marrakech
Monsieur Zellige
Maison Tiskiwin
Babouche-maker
Musée Dar Si Said
Hammam Ziani
Les Plaisirs Nature
Paleis El Bahia
Le Tanjia
Place des Ferblantiers
Kosybar
Mella
Paleis El Badi
Saädische graftombes
Nid'Cigogne
Kasbah Café
Uitzicht op het Atlasgebergte
Bab Agnaou
Jardin La Mamounia / Hotel La Mamounia
Koutoubia-moskee / park van de Koutoubia
Muziekkraampjes
Eetstalletjes
Henna-tatoeage
Restaurant Toubkal
Ice Legend
Le Marrakchi

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 4.60 km)

medina-zuid

Begin je wandeling met een vers sapje 1 of een koffie verkeerd 2 op Place Djemaa El Fna

OVER DE ROUTE

Bakchich 3 . Ga rechtsaf Rue Kennaria in, waar je leuke shopadressen vindt 4

Dit is een mooie afwisselende route, iets rustiger dan Medina-Noord. De nadruk ligt meer op
cultuur dan op winkelen. Van de oude stad ga je naar de Kasbah (de vroegere Koninklijke Stad)
die recent is opgeknapt en steeds hipper wordt. Heb je geen zin in tuinen, dan kun je al
winkelend via de Rue Riad Zitoun el Kedim ook teruglopen naar het Djemaa El Fna-plein.

DE WIJKEN

In de zuidelijke medina vind je op een relatief klein oppervlak veel terug van de rijke historie
van Marrakech, die begint in de 11e eeuw. Met tussenpozen was de stad het epicentrum van
handel, cultuur en religie in de regio. Belangrijke sultans zetelden er en de sporen daarvan zijn
nog altijd zichtbaar. Zo vind je hier het Paleis El Bahia en de ruïnes van het Paleis El Badi.
Maar ook de huidige koning Mohammed VI heeft er een paleis. Op een hoge muur en
bewakers na zie je daar overigens niets van. Is de koning in de stad, dan hangt wel overal de

en loop daarna, links van Café de France, Rue des Banques in. Op de splitsing zie je links Café
5
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7.

Volg Rue Riad Zitoun El Jdid waar je kunt eten bij (8) of op een pleintje 9 . Volg de hoofdstraat
verder (10), tot de weg aan de rechterkant iets breder (bijna een pleintje) wordt en neem een
kijkje bij Monsieur Zellige 11 . Loop rechtdoor de soeks uit en ga meteen linksaf (onder de
poort door) voor Maison Tiskiwin 12 . Na circa 30 meter ga je links het steegje in, langs de
hangende tapijten, en zie je aan je rechterhand de beroemde babouche-maker 13 . Voor een
bezoek aan Musée Dar Si Said 14 loop je rechtdoor. Loop terug tot je weer onder het poortje
door bent en ga linksaf. Passeer de hamam 15 en loop verder langs Les Plaisirs Nature 16 tot
je links (op de hoek van de straat) de ingangspoort van Paleis El Bahia 17 ziet. Na je bezoek
aan het paleis vervolg je de weg. Ga rechtsaf en dan met de bocht mee naar links. Loop door

vlag uit.

de overdekte kruidenmarkt tot aan het gezellige plein Place des Ferblantiers 18 19 20 .

De stoffige straten doen vaak niets vermoeden van de pracht en praal aan de andere kant van

Hierachter bevindt zich de mella 21 en het Paleis El Badi 22 . Loop weer richting Place des

de muur. Soms is het even zoeken naar de ingang, zoals bij de Saädische graftombes. De

Ferblantiers en ga linksaf op Rue Touareg tot aan de grote taxistandplaats. Ga hier linksaf en

schoonheid zit vaak in de details, zoals de verzonken boomgaard in Paleis El Badi en het
schitterende mozaïek in Paleis El Bahia. Dat is de charme van de medina.

loop door de poort de wijk Kasbah in {23} Aan de rechterkant ku je terecht voor een luxe toiletstop /24/. De Saädische graftombes 25 vind je in een steegje achter de moskee. Lunchen kan

Net als veel Marokkaanse steden kent ook Marrakech een mella, een Joodse wijk. Deze
stamt uit 1558 en is tegenwoordig vooral een gewone buurt met kleine winkeltjes. De huizen
in de Joodse wijk zijn met hun (houten) balkons anders dan de Arabische huizen. Je vindt hier
niet zo veel toeristen en de wijk heeft nog een relatief authentiek karakter.
Op Place des Ferblantiers geniet je samen met de bewoners van een heerlijke lunch. Kijk ook
buiten de stadsmuur goed om je heen. Hier heb je bij helder weer een schitterend uitzicht op
het Atlasgebergte. Winston Churchill zou dit vanaf het balkon van zijn hotelkamer in La
Mamounia beschreven hebben als ‘de mooiste plek op aarde’.

WEINIG TIJD

Paleis El Bahia + Paleis El Badi + Saädische graftombes + Bab Agnaou + Eetstalletjes
Place Djemaa El Fna

aan de overkant 26 27 . Ga linksaf in de weg recht tegenover de moskee. Loop de stadspoort
uit en kijk naar links voor een mooi uitzicht 28 . Draai je om en bekijk de mooie poort Bab
Agnaou 29 . Steek de straat over en loop terug naar de stad, langs de paleismuren (Rue Sidi
Mimoun). Loop rechtdoor en ga linksaf Avenue Houmman El Fetouaki in voor het Hotel La
Mamounia 30 . Loop door de tuinen naar de Koutoubia-moskee 31 . Steek de drukke straat
over en loop terug naar Place Djemaa El Fna 32 33 34 35 . De wandeling afsluiten met een
ijsje? Ga dan rechtsaf, voorbij Bank de Maghreb, Avenue Bab Agnaou in 36 . Of loop nog even
terug naar waar je vanochtend al langs kwam en schuif aan voor een feestelijk diner in Le
Marrakchi 37 .

1 SINAASAPPELSTALLETJES - ETEN & DRINKEN

Wil je je dag beginnen met een flinke dosis vitaminen? Ga dan langs bij een van de
sinaasappelstalletjes op Place Djemaa El Fna. Hier persen ze in een handomdraai een glas
verse sinaasappelsap voor je, zodat je er de hele dag weer helemaal tegenaan kunt. Vraag wel
of ze er geen ijsklontjes in doen.
place djemaa el fna, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, per glas 4 dh,
2 CAFé DE FRANCE - ETEN & DRINKEN

Café de France is een van de bekendste cafés van Marrakech en zo'n typisch Noord-Afrikaans
café waar mannen uren op het terras doorbrengen. Favoriet drankje daarbij is een mierzoete
muntthee of een lekkere nos nos (half koffie, half opgeschuimde melk). Bestel deze 'koffie
verkeerd' en je zult met een glimlach worden bediend. Het uitzicht op het drukke plein
verveelt nooit.
place djemaa el fna, +212(0)524-442319, dagelijks 6.00-0.00, nos nos 12 dh,
3 CAFé BAKCHICH - ETEN & DRINKEN

In Café Bakchich zien ze er de humor wel van in. Als je hier te lang op je bestelling moet
wachten, kun je kloppen met het handje van Fatima dat midden in dit kleurrijke café hangt.
Met zijn plastic tapijtjes, veelkleurige aluminium lampen en waaiers op tafel springt dit
cafeetje in het oog. Probeer eens een huisgemaakte raïbi (yoghurtdrankje) met lekkere
patisserie erbij.
5 rue kennaria, +212(0)661-488692, dagelijks 9.00-19.00, raïbi 8 dh, patisserie 12 dh,
4 MAISON TADELAKT - SHOPPEN

Tadelakt is een polijsttechniek die (de Marokkaanse) kalksteen 'streelzacht' maakt.
Oorspronkelijk werd deze techniek veel in hamams en badkamers gebruikt, maar bij Maison
Tadelakt zijn ze gespecialiseerd in het vervaardigen van moderne tadelakt-objecten. Boven de
winkel is het atelier waar je kunt zien hoe ze de techniek toepassen. Leuk adres voor
cadeautjes!
1 rue kennaria, +212(0)666-663904, dagelijks 9.00-20.00,
5 PASSEMENTERIE ANNAJAR - SHOPPEN

Wat vind je bij Passementerie Annajar? Versiering! Van versiering voor je huis, zoals
oriëntaalse gordijnkoorden en -klosjes, tot versiering voor jezelf, zoals armbandjes en
ceinturen. En alles ertussenin. Hier hebben ze de grootste collectie van de hele medina, dus
als je iets leuks tegenkomt: niet aarzelen. Voor de prijs hoef je het niet te laten.
125 rue kennaria, riad zitoun el jdid, +212(0)661-463888, dagelijks 9.00-20.00,
6 MONSIEUR MICHELIN - SHOPPEN

Al jarenlang worden overal in Afrika Michelin-banden gerecycled tot sandalen, emmers en

3

4

fotolijstjes. De van oorsprong Franse Monsieur Michelin doet het net even anders. Hij gebruikt
de soepele binnenkant van de banden, waardoor zijn creaties in ware kunstwerkjes
veranderen. De artistieke handtassen, fraaie sieraden en andere kleinoden zouden niet
misstaan in een museum voor hedendaagse kunst.
rue riad zitoun el jdid, +212(0)556-184129, dagelijks 11.00-19.30,
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7 WARDA LA MOUCHE - SHOPPEN

Kijk uit dat je het winkeltje Warda La Mouche niet voorbijloopt, want de leuke collectie van

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.

deze Franse ontwerpster wil je niet missen. Het is een mix van stijlen met vrolijke prints,
kleurrijke sjaals en stijlvolle babouches, die typische Marokkaanse pantoffels, maar ook
prinselijke hemden voor mannen. Zelfs voor kinderen is er een speciale collectie, en er is een
'koopjeshoek'.
127 rue kennaria, facebook: warda.lamouche, +212(0)524-389063, dagelijks 9.30-20.00
(ramadan 10.00-18.00), gesloten wo & za 14.00-15.30,
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9 UN DéJEUNER à MARRAKECH - ETEN & DRINKEN

Ilse Ouwens, Hans

Op een pleintje midden in de soeks vind je restaurant Un Déjeuner à Marrakech. Hier kun je,
voor een heerlijke lunch, kiezen van de overwegend Franse kaart. Wat dacht je van een salade

Zeegers
LAATSTE UPDATE

met geitenkaas, gedroogd fruit, honing, walnoten en eendenborst? Als je een rustig plekje om
te eten zoekt, ga dan op het dakterras zitten.
2-4 place douar graoua, +212(0)524-378387, dagelijks 11.00-22.00, 80 dh,
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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
plekken in de stad zoals de Tuinen van Majorelle. Door haar
werk komt ze overal. Met veel plezier toont ze haar
gasten verstopte riads, paleisjes en restaurants.
Zeker onthouden: restaurant Le Jardin in Medina Noord.
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