knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Katsura
Place du 16 Novembre
Amaia
Théâtre Royal
Station van Marrakech
16 Café
Marwa
Le 961
Grand Café de la Poste
l'Entrepotes by Gratia
Café du Livre
Michèle Baconnier
Amina
David Bloch Gallery
Moor/Akbar Delights
Carre Eden / Diamantine
CréaZen
Atika / Tesoruccio
Intensité Nomade
Jeff de Bruges
Mamma Mia
Kechmara
Yahya Création
Galerie Majorelle
33 Rue Majorelle
Kaowa Snack & Juice Bar
Jardin Majorelle
Berbermuseum

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.30 km)

nieuwe stad

Begin je wandeling op de Place de la Liberté, waar je een fiets kan huren /1/ of te voet verder

OVER DE ROUTE

(3) voor nog meer leuke eettentjes (4) (5) (6) of steek over voor een wandeling in het

Dit is een vrij lange wandeling, maar je kunt de twee lange stukken (Av Hassan II en Av
Yacoub El Mansour) eventueel met een taxi doen. Of doe de wijk Hivernage apart, met de
fiets of een koetsje. De winkels in de Nieuwe Stad zijn vaak 's middags gesloten. Tijd dus
voor een uitgebreide lunch. Let op voor de zon in de zomermaanden: hier is weinig schaduw!

DE WIJKEN

Voor het moderne Marokko moet je naar Guéliz en Hivernage. Beide wijken liggen buiten de
oude stadsmuur en werden rond 1920 aangelegd door de Fransen. Ze vallen direct op door de
overzichtelijke indeling. De brede avenues vormen een groot contrast met het doolhof van
straatjes in de medina. Hier zul je niet snel verdwalen.
De wijk Guéliz bestaat vooral uit kantoren en winkels. Niet alleen de ruimtelijke indeling maar
ook het straatbeeld verschilt hier met de medina, slechts een halve kilometer verderop. In
Guéliz krijg je een goed beeld van het hedendaagse Marokko, waar fastfoodrestaurants en
billboards steeds meer oprukken. Vanwege het moderne karakter is downtown Guéliz erg in
trek bij de jongere generatie Marokkanen.
Avenue Mohammed V is de belangrijkste winkelstraat in Guéliz, maar voor de echt leuke

kan gaan op de Avenue Mohammed V voor een hapje of drankje 2 . Ga linksaf bij l'Adresse

El Harti Park /7/ Ga rechtsaf richting Place du 16 Novembre 8 . Hier kun je de Avenue
Hassan II, onder de schaduwrijke bomen, linksaf volgen richting Amaia 9 en voor het Théâtre
Royal 10 of het prachtige Station 11 . Of loop vanaf de Place du 16 Novembre naar 16 Café
12 voor een taartje of om te shoppen bij Marwa 13 of meer Glamour bij Le 961 14 . Neem

voor het koloniale gevoel plaats bij Grans Café de la Poste 15
Ga linksaf achter het plein en ga rechts Rue Tarik Ibn Ziad in om te lunchen op de patio van
l’Entrepotes by Gratia 13 . Vervolg Rue Tarik Ibn Ziad en loop de patio van Hotel Toulousain op
voor wat cultuur 16 . Verlaat de patio en ga rechtsaf. Op het kruispunt ga je linksaf Rue de la
Liberté in. In het eerste straatje rechts, Rue des Vieux Marrakchis, vind je een aantal leuke
winkeltjes en een kunstgalerie 17 18 19 20 21 . Keer terug naar Rue de la Liberté. Aan je
linkerkant zie je het shoppingcentrum Carre Eden 22 . de winkelgalerij aan je rechterkant
(Galerie de la Liberté) bevinden zich nog een paar winkels 23 24 . Steek de Avenue
Mohammed V over om rond te neuzen bij Intensité Nomade 25 en loop rechtdoor op Rue de

winkeltjes duik je beter de zijstraatjes in. Veel van die winkeltjes en galeries zijn in handen van

la Liberté voor lekkere chocolade 26 of een pizza 27 . Passeer het trendy restaurant Kechmara

buitenlanders die zich in de stad hebben gevestigd. En die brengen uiteraard hun eigen
gewoontes met zich mee. Afdingen kun je hier bijvoorbeeld wel vergeten.

28 en steek over voor Lalla [29]. Ga rechtsaf de Rue de Yougoslavie in. Links loop je een

winkelpassage (Passage Ghandouri) in voor prachtige designlampen 30 , kaftans [31] en
Vlak bij Guéliz ligt de statige wijk Hivernage. De bewoners rijden hier rond in fourwheeldrives
en ontmoeten elkaar in chique cafés en restaurants. Hivernage is tegenwoordig bekend
vanwege de dure hotels en nachtclubs, waar regelmatig internationale dj's optreden. Heb je 's
avonds nog energie over, dan is dit dé plek om uit te gaan.

WEINIG TIJD

Station van Marrakech + Jardin Majorelle + Berbermuseum + Grand Café de la Poste +
33 Rue Majorelle

cultuur {32} Vervolg je weg naar Avenue Mohammed V (33). Het drukke kruispunt bestaat uit
zes wegen. Neem de tweede rechts: Boulevard Mohammed Zerqtouni. Je kunt deze weg, die
overgaat in Avenue Yacoub El Mansour, helemaal lopen (ongeveer twintig minuten) – of een
petit taxi aanhouden, als je voeten niet meer willen – tot aan het bordje Jardin Majorelle. Ga
linksaf (langs de koetsjes) voor een bezoekje aan Parfums du Soleil 34 , voor leuke souvenirs
35 of een gezonde smoothie 36 . De betoverende Jardin Majorelle 37 is een oase van rust

waar je lekker kunt bijkomen en kunt genieten van exotische planten en de prachtige collectie
van het Berbermuseum 38 .

2 KATSURA - ETEN & DRINKEN

Het 'Kunsthuis' betekent Katsura in het Thai, en die 'kunst' slaat hier op de ware oosterse
kookkunst, die echte Thai aan het keukenteam hebben overgebracht. De buitenkant van dit
sushirestaurant is geïnspireerd op een Japanse zen-tuin en het minimalistische interieur valt
zeer in de smaak bij de moderne jeugd van Marrakech. De Thaise wokgerechten en sushi zijn
de beste van de stad. Heb je geen zin meer om de deur nog uit te gaan, dan bezorgen ze ook
in je hotel!
rue oum rabii, www.katsura.ma, +212(0)667-126863, dagelijks 12.00-15.00 & 19.00-23.30,
lunchmenu 100 dh, sake 25 dh,
8 PLACE DU 16 NOVEMBRE - LEUK OM TE DOEN

Place du 16 Novembre is een plek waar je niet omheen kunt in Guéliz. Het plein met de hoge
fonteinen en mega-billboards is de laatste jaren flink opgeknapt. Vooral in het weekend is deze
plek in downtown Guéliz een populaire ontmoetingsplaats. Je vindt er fastfoodketens en
moderne winkels met daarboven luxe appartementen. Dit plein geeft een goed beeld van de
(vaak onbekende) moderne kant van Marokko.
place du 16 novembre,
9 AMAIA - ETEN & DRINKEN

Het Franse restaurantje Amaia is in een paar jaar tijd uitgegroeid van salad-bar tot een echte
wijnbar. De lekkere salades zijn er nog steeds, maar nu kun je ook kiezen voor een malse
biefstuk, carpaccio, ravioli of tapas. Overal kun je een passend wijntje bij drinken. De groenten
komen van een boerderij net buiten Marrakech en zijn allemaal biologisch.
84 avenue hassan ii, +212(0)524-457181, ma-za 11.00-0.00, salade 60 dh, glas wijn 40 dh,
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NAME

ASTRID EMMERS

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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