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ROUTE 1 > MEDINA-NOORD p. 18
Ten noorden van het beroemde Place Djemaa el Fna vind 
je in de smalle straatjes kleurrijke soeks vol Marokkaans 
handwerk en snuisterijen.

ROUTE 2 > NIEUWE STAD p. 38
In de Nieuwe Stad, in de wijken Guéliz en Hivernage, 
vind je moderne winkels, restaurants en terrassen. Ook 
voor het uitgaansleven moet je hier zijn.

ROUTE 3 > MEDINA-ZUID p. 58
Ga voor een portie cultuur naar het zuiden van de medina: 
paleizen, musea, tuinen en de Joodse wijk Mella. 
Natuurlijk zijn hier ook leuke winkeltjes en restaurants!

het beste van marrakech in 3 routes
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STAD

WERK & BEZIGHEDEN

De liefde bracht haar 
naar Marrakech, een 
bruisende stad die conti-
nu in ontwikkeling is. 
Het eten is fantastisch, 

maar meer geniet ze van 
de rustige, groene plek-
ken in de stad, zoals de 
Jardin Majorelle. Door 
haar werk komt ze over-
al. Met veel plezier toont 
ze haar gasten verstopte 
riads, paleisjes en res-
taurants. Zeker onthou-
den: restaurant Le Jardin 
in Medina-Noord.

LOCAL
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TIME TO MOMO IN MARRAKECH

Stap je hotel uit en loop regelrecht naar de leukste wijken van de stad. Op weg 
naar nieuwe restaurantjes, de beste koffie en de lekkerste fruitcocktails. Bij time 

to momo delen onze lokale auteurs uit liefde voor hún stad alleen de echte high-
lights met je. Zo sla je de drukke dertien-in-een-dozijn-winkelstraten over en 
wandel je, terwijl je onderweg een bezienswaardigheid meepikt, naar de leukste 
adressen waar de locals zelf graag komen. Geniet van elke seconde en haal alles 
uit je stedentrip.

NAAR MARRAKECH!

Jij gaat Marrakech ontdekken! Deze exotische stad, waar de bruisende levendig-
heid van de Arabische soeks wat wordt getemperd door het zwoele Afrikaanse 
ritme, prikkelt al je zintuigen. Kom shoppen in een van de achtduizend winkeltjes 
in de soeks van de medina. Eet met de locals bij een eetstalletje op het Place 
Djemaa el Fna of ga naar een trendy restaurant in de wijken Guéliz of Hivernage 
in de Nieuwe Stad. Het contrast tussen de diverse wijken in Marrakech is tegelijk 
de charme van de stad: moderniteit en authenticiteit gaan hier hand in hand.

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en 
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je 
met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, win-
kels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf graag 
komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald: niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een on-
afhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en de selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.
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In Marokko betaal je met dirhams. 1 euro = 11 dirham (check online de dagkoers). 
Je kunt in Marrakech overal pinnen, maar na een druk weekend zijn de pinautoma-
ten soms leeg. Neem als reserve wat euro’s cash mee, die kun je dan inwisselen.

MAROKKAANSE (EET)GEWOONTES

Je bent niet in Marokko geweest als je niet van de heerlijke gerechten met bij-
zondere smaakcombinaties hebt geproefd. Couscous is het bekendste gerecht, 
maar probeer zeker ook een van de vele tajines. Deze stoofpotjes zijn dagelijkse 
kost voor de meeste Marokkanen. Je vindt ze bijna overal, in talloze variaties. 
Andere lekkere hapjes om te proeven zijn: pastilla (een bladerdeeggebakje gevuld 
met duif of kip, poedersuiker, kaneel en amandelen), briouettes (kleine soufflés 
met een hartige vulling) en mechoui (een feestmaaltijd: gestoomd lams- of 
schaapsvlees). Marokkanen eten het liefst thuis en de maaltijd is een belangrijk 
sociaal moment. Vroeg in de middag is de hoofdmaaltijd. Na een uitgebreide thee 
in de namiddag volgt later op de avond vaak nog een lichtere warme maaltijd. Als 
je ooit de eer hebt om bij een Marokkaanse familie thuis uitgenodigd te worden, 
vergeet dan niet dat je met je rechterhand moet eten!

54

PRAKTISCH

Met de drie routes in deze gids kun je te voet en in je eigen tempo de leukste 
wijken van de stad ontdekken. De routes leiden je langs musea en bezienswaar-
digheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken, 
shoppen, genieten en leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaart voor in de 
gids kun je zien door welke delen van de stad de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het 
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug 
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het 
gaat (zie de legenda onderaan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt 
elk adres steeds uitgebreid beschreven. Zonder de genoemde adressen uitge-
breid te bezoeken, duurt één route maximaal drie uur. De afstand in kilometers 
vind je boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adres-
gegevens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de 
gemiddelde prijs van een hoofdgerecht. Als je uit eten gaat, is het de gewoonte 
om een fooi te geven van 5 à 10 procent bij een maaltijd. Als je iets hebt ge-
dronken, rond je het bedrag naar boven af.

De entreeprijzen van bezienswaardigheden zijn de reguliere tarieven, eventueel 
gereduceerde tarieven noemen we niet.

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN

ALGEMEEN
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Marokko is een islamitisch land, zij het gematigd. Tijdens de vastenmaand rama-
dan wordt overdag niet gegeten en gedronken. Hoewel veel terrassen en restau-
rants dan wel open zijn voor toeristen, schenken ze geen alcohol. Let erop, vooral 
tijdens deze maand, dat je je niet te bloot kleedt. 

LEEFRITME

De beste tijd om Marrakech te bezoeken, is tussen oktober en mei. Het kan in de 
zomermaanden namelijk erg heet worden. De temperaturen kunnen gemakkelijk 
oplopen tot 45 graden. Vanwege de hitte ligt tussen de middag alles stil, maar 
rond een uur of 17.00 komt het leven weer op gang. De lokale bevolking gaat 
dan naar buiten om te werken, om boodschappen te doen of een wandeling te 
maken. Tot een uur of 22.00 is het vrijwel altijd druk op straat. In de zomermaan-
den wordt het soms pas rond middernacht wat rustiger, zeker in de toeristische 
gebieden. De vrije dag valt op zondag. Tijdens de ramadan is het minder druk op 
straat. Wel gaan veel mensen na het breken van de vasten (na zonsondergang) 
naar buiten.

OPENINGSTIJDEN WINKELS EN MARKTEN

In Marrakech is altijd wel ergens een winkeltje open. De meeste supermarkten 
(Carrefour, Acima, Aswak Assalam) zijn zeven dagen per week open tot een uur 
of 21.00. Ook zijn er veel buurtwinkeltjes waar je de belangrijkste levensmiddelen 
kunt krijgen. Aan het begin van de middag gaan deze vaak dicht, maar sommige 
zijn tot middernacht open. Alcohol kun je alleen in de supermarkt krijgen, of in 
dranklokalen die een speciale vergunning hebben. De verkoop van alcohol stopt 
in winkels om 20.00 uur. 

Let op: de meeste winkels hebben nogal flexibele openingstijden. In de Nieuwe 
Stad zijn de meeste winkels op zondag gesloten (behalve het winkelcentrum 
Carre Eden), maar in de medina kun je zeven dagen per week terecht.

FESTIVALS EN EVENEMENTEN

World Folklore Days - maart (marrakechfolkloredays.com) 
Het grootste folklorefestival op Afrikaanse bodem, dat 35 landen en 1300 arties-
ten herenigt. Vijf dagen lang genieten van muziek in een sprookjesachtige sfeer 
in de schaduw van imposante ruïnes. 
 
Gnaoua Festival - juni (www.festival-gnaoua.net) 
Neem de bus naar Essaouira voor het beroemde Gnaoua Festival op de stran-
den van Essaouira, al jaren een begrip. Dagen vol wereldmuziek en trance uit 
heel Afrika. 
 
The Oasis Fest - september (www.theoasisfest.com) 
Kunst, cultuur, dance en dj’s. The Oasis Fest laat de heetste kant van Marrakech 
zien in een surrealistische oase aan de rand van de stad. 
 
World Salsa Congress - september (www.salsacongress-marrakech.com) 
Poolparty’s en duizend-en-een-nachtfeesten in palmentuin La Palmeraie. Hier 
salsa je the night away op een van de vier dansvloeren.

NATIONALE FEESTDAGEN

Ramadan: de jaarlijkse vastenmaand voor moslims. De periode varieert van jaar 
tot jaar en schuift steeds een beetje op. Houd er rekening mee dat tijdens de 
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ramadan winkels, restaurants en bezienswaardigheden andere openingstijden 
kunnen hanteren of misschien zelfs wel helemaal gesloten zijn.

Suikerfeest (Aïd el Fitr): de viering van het einde van de ramadan.

Offerfeest (Aïd el Kebir): moslims herdenken de profeet Ibrahim, die bereid was 
zijn zoon te offeren in opdracht van God. Het feest wordt gehouden op de tiende 
dag van de maand waarin de hadj (de pelgrimstocht naar Mekka) plaatsvindt, 
zeventig dagen na het voltooien van de ramadan.

1 januari > Nieuwjaar
1 mei > Dag van de Arbeid
23 mei > Nationale feestdag
30 juli > Feest van de Troon (de grootste feestdag, met vuurwerk)
21 augustus > Verjaardag koning en Jongerendag
18 november > Onafhankelijkheidsdag

HEB JE NOG TIPS?

We hebben deze gids zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het aanbod van 
winkels en restaurants wisselt in Marrakech echter regelmatig. We houden de 
routes en adresgegevens zoveel mogelijk up-to-date en in onze digitale producten 
zie je dat meteen terug. Ook deze gedrukte gids proberen we zo vaak mogelijk 
te herzien. Maar mocht je desondanks een adres niet meer kunnen vinden of 
heb je andere opmerkingen of tips voor deze gids, laat het ons dan weten. 
Mailen kan naar info@momedia.nl, maar je kunt ook een reactie achterlaten op 
www.timetomomo.com of op onze Facebookpagina.

VERVOER

VLIEGVELD

Het vliegveld van Marrakech, Menara Airport, ligt 7 kilometer buiten de stad. 
Hier vliegen lowcostmaatschappijen uit Amsterdam, Düsseldorf, Parijs en Brussel 
naartoe. Met de taxi ben je in 20 minuten in het centrum. Taxi’s van en naar het 
vliegveld rekenen meestal 150 dirham. Je kunt ook met de bus. Deze gaat on-
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