
Sevärdheter
Jardin Majorelle
Av Yacoub El Mansour
Tel + 212 524 313 047

www.jardinmajorelle.com

Missa inte den färgstarka trädgår-
den och huset som var Yves Saint 
Laurents andra hem. Fram till den 
18 mars visas en vacker utställning 
som är ett sparsmakat utdrag av 
vad som visades i den stora YSL-
utställningen i Paris förra året. Fin 

liten butik att fynda i.

Ben Yusuf-madrasan
www.musee.ma

Koranskola från 1300-talet i impo-
nerande byggnad som är ett prov 
på den marockanska byggnads-

konstens guldålder.

Utflykter
Atlasbergen

Gör en dagstur med bil, vandra 
eller bo i en berberfamilj i de 

magnifika bergen.

Essaouira
Den magiska staden vid kusten 

har lockat rockstjärnor, författare 
och konstnärer i decennier. Ät fisk, 

njut av ljuset och spana ut över 
det mäktiga havet. Jimi Hendrix 
skrev för övrigt Castels of sand 

inspirerad av den gamla ruinen på 
andra sidan den långa stranden.

Magiskt mäktiga 

Marrakech
Färger, dofter, myller. Marrakech är gammalt  

och nytt på samma gång – och en ständig inspirationskälla  
för modefolk, artister och konstnärer.  

Följ med till en verkligt humörhöjande sagostad.
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M ytomspunnen, myllrande och 
med maximal modegrad mitt  
i det medeltida. I Marrakech 
lever marockansk Tusen och en 

natt-romantik sida vid sida med 2000-talets 
high-tech. I tra!kkaoset trängs rasslande 
åsnekärror, bräkande getter och gamla hos-
tande diesel-mercor med lyxiga, nya bilar. I 
de vindlande gränderna vimlar män i fotsida 
kaftaner, jellabas, och beslöjade kvinnor sida 
vid sida med västerländskt klädda människor  
i jeans och tajta toppar. 

”Den röda staden” är en plats av både säll-
sam frid och bultande intensitet. Färgprak-
ten, dofterna och ljuden är svindlande. I Mar-
rakech !nns en mångfald av svårslagen 
exotism som länge inspirerat konstnärer, 
artister, kifpuffande hippies, jetset-lirare och 
allsköns celebriteter.

Att !lmen Sex and the City 2 spelades in  
i Marrakech har ökat turismen avsevärt på 
sistone. Men redan på 60-talet satte design-
ikonen Yves Saint Laurent staden på den 
internationella modekartan. Hans möte med 
Marrakech blev en omvälvande chock. Det 
var nämligen här, i sagostaden, som han bör-
jade intressera sig för färg. Innan dess hade 
kollektionerna gått i svart, men nu !ck YSL:s 
kreationer en omisskännlig prägel av lysande 
färger och orientalisk inspiration. Många av 
hans kollektioner kom att ritas i Marrakech. 

Det sista hus som Yves Saint Laurent och 
hans partner Pierre Bergé ägde här var Villa 
Oasis i den frodiga och färgsprakande träd-
gården Jardin Majorelle. Där har för övrigt 
YSL:s aska strötts i den lilla bambuskogen. 

Yves Saint Laurent sägs även vara en av ini-
tiativtagarna till att renovera de fantastiska 
riaderna, numera små stillsamma boutiqueho-
tell, som !nns innanför medinan, stadsmuren. 

En riad är ett före detta överklasshem med 
sirlig arkitektur med välvda valv och vacker 

mosaik. En våt dröm för en heminredare lagd 
åt det orientaliska hållet! De "esta riader har 
takterrasser att sola och softa på. Att bo på 
en riad är en av de stora behållningarna av ett 
besök i Marrakech.

Ett annat måste är Gycklarnas torg, Djema 
el Fna – en galen kakofoni av ormtjusare, 
rynkiga spåkärringar, vattenförsäljare, apor, 
osande matstånd och sagoberättare. 

Strax bakom torget ligger ännu en given 
attraktion, souken, som är en labyrint av små 
gränder med hantverkare och butiker. Här 
!nns tillfälle till fynd av kitsch, kryddor, 
antikviteter och äkta mattor. Tänk på att det 
som ser kul och coolt ut i souken inte alltid 
gör sig lika bra hemma. 

Efter ett krävande besök i souken kan det 
vara skönt att bli renskrubbad av en madam på 
något av stadens hammam. Varning utfärdas 
dock för så kallat hammamhår: behandlingen 
förvandlar kalufsen till något oljeindränkt och 
stålullsliknande. Ta med balsam och borste!

Marrakech väcker sinnena och höjer 
humöret, och gör sig kanske allra bäst från 
hög höjd. Sitt på en balkongservering eller ett 
riadtak, mumsa mandelkakor, sippa mynta te, 
skåda ut över myllret och de snötäckta Atlas-
bergen i fjärran. Då är det lätt att konstatera: 
Hit vill jag gärna återvända!

Vackra Marrakech med de mäktiga 
Atlasbergen i bakgrunden. 

Jardin Majorelle vid Yves Saint 
Laurents hus är väl värd ett besök.

Softa på svensk-
ägda Riad Sabas 
härliga terrass.

136 DAMERNAS VÄRLD NR 3-11 137



Boende
Att bo på en riad i den medeltida delen av  
Marrakech är den hetaste trenden. Riad betyder 
trädgård och dessa orientaliska hem är byggda 
kring en innergård med porlande fontän, apelsin-
träd och exotiska växter. Det finns riader i alla 
prisklasser, från en femtiolapp till super de luxe för 
tusentals kronor per natt. 

Riad Saba
Derb Charkaoui 3, Douar Grawa
Tel +212 243 752 60
www.riad-saba.com

Ägs av svenska Maria Sebnat Martin. Ett dubbel-
rum kostar runt tusenlappen inklusive frukost. 
”Marrakech-Maria” driver dessutom ett reseföre-
tag som skräddarsyr olika aktiviteter, som mat-
lagningskurser, hammam, golf, ridning, yoga och 
kamelsafari i öknen. Hon har också en blogg med 
utmärkta tips. www.mtravel.se. 

Riad Ana Yela
Derb Zerwald 28
Tel +212 524 389 69

www.anayela.com

Romantiskt och lyxigt med pool. Transfer från och 
till flygplatsen ingår liksom frukost och gratis 
internet. Dubbelrum från 1 500 kr.

La Mamounia
Ave Bab Jdid
Tel +212 524 444 660
www.mamounia.com

Anrikt, utsökt och anslående. På 
überlyxiga La Mamounia har 
världskändisar huserat i när-
mare hundra år. Dubbelrum 
från ett par tusen och uppåt. 
Värt att gå hit och ta en dyr, 
men överkomlig, drink i 
någon av barerna.

Här hittar du 
fler riader: 
www.31best-riad-marrakesh.com 
www.riad2000.com 
www.ilove-marrakesh.com

Pool och sol
Njut av solen vid några av Marrakechs läckra och 
lyxiga pooler som ligger utanför stan. Livemusik 
och lite party – om man vill.

Nikki Beach
Circuit de la Palmeraie
www.nikkibeach.com/marrakech

Plage Rouge
Route de l’Ourika

Beldi Country club
Route du Barrage, Cherifia 

Hammam
Det finns lokala hammam i varje kvarter. Många av 
riaderna och hotellen har sina egna.

Le Palais Rhoul &Spa
Route de Fes, Palmeraie 
Tel +212 243 294 94
www.palais-rhoul.com

Andlöst vacker oas. Superlyxigt hotell där billi-
gaste dubbelrummet går loss på knappt 3 000 kr/
natt. Ett hammambesök kostar runt 500 kr.

Jnane Mogador
Zitoun Kedim, derb Sidi Bouloukat
Tel +212 524 426 324
www. jnanemogador.com

Prisvärd (ett dubbelrum kostar runt 500 kr/natt) 
riad som ligger ett stenkast från Djema el Fna. Har 
ett enklare hammam, kostar cirka 150 kr.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shopping
Arganolja
Ahhhh, arganolja! Världens kanske bästa olja. 
Finns både för kosmetiskt bruk och för matlag-
ning. Finfin present som finns överallt, men köp 
gärna på ett av kvinnokooperativen i Atlasbergen. 
Assaaiss Ourgan Ourika
Tel +212 612 299 316
www.argan-assaiss-essaouira.com

Souken
I denna enorma basar med cirka 15 000 småbuti-
ker och ett myller av hantverkare går du garanterat 
vilse. Pruta skamlöst men vänligt. Priset bör landa 
på hälften av utgångsbudet, högst. Fynda mattor, 
väskor, baboucher (klassiska to!or), smycken, 
kryddor, porslin och mycket mer. 

El Abidi Nasser Eddine
9 Souk Semmarine
Butik med antika och magnifika smycken och 
möbler. Motvikt till soukens tingeltangel.

L’ourikaboutique
Daffa Warbaa 77, Semmarine 
www.lourikaboutique.com

Fantastiska kaftaner. 

Minstero del Gusto
Derb Azzouz 22, El Mouassine
www.ministerodelgusto.com

Avantgardistisk konststudio som drivs av två 
italienare. Unika möbler, konst samt en oväntad 
samling av vintagekläder. 

RESTAURANGER & KAFÉER

Dar Moha
31 rue Dar El Bacha
Tel +212 524 386 264
www.darmoha.ma

Fantastisk lokal i ett palats som tillhört såväl 
paschan av Marrakech som modeskaparen  
Pierre Balmain. Liveband spelar suggestiv  
gnawamusik. Fast meny med minst tre rätter. 
Dyrt.

Le Comptoir
Ave Echouhada, Hivernage
Tel +212 524 437 702
www.comptoirdarna.com

Traditionell marockansk mat. Magdans på borden. 
Party i baren en trappa upp. Dyrt.

Narwama
Rue El-Koutoubia 30
Tel +212 524 440 844

Asieninspirerad bar och restaurang strax bakom 
Djemaa el-Fna. Ett av få ställen där man kan ta ett 
glas vin eller öl i medinan. Ganska dyrt.

Kosybar
47 Place des Ferblantiers
Tel +212 523 803 24

Mysig och trendig bar och restaurang.  
Softa i en so"a i solnedgången på terrassen på 
taket. Har också en ombonad bar med öppen 
spis. Har såväl marockanska rätter som sushi. 
Ganska dyrt.

Dar Yacout
79 Derb Sidi Ahmed Soussi
Tel +212 524 382 929  

Elegant och romantiskt. Jade Jaggers  
favoritställe. Dyrt.

Djema el Fna
Streetfood på sagotorget. Borden bärs ut vid 
17-tiden. Här kan du prova fårskalle, goda lamm-
korvar, kokade snäckor, shishkebab (grillspett) 
och massor av annat. Festligt, folkligt, fullsatt – 
och billigt! Café Argana, Café de Grand Balcon 
och Les terrasses de Alhambra (här serveras även 
öl, för ovanlighetens skull) är några av de kaféer 
runt torget med balkonger och terrasser där du 
kan sitta och spana ut över myllret.

Mat och dryck
Den mustiga maten är en höjdpunkt. Tajine är 
Marockos ena nationalrätt – den andra är cous-
cous – och namnet syftar också på det lerkärl med 
konformat lock som rätten tillagas i. Tajine kan 
anrättas med fisk, kyckling, kött, till och med frukt 

som efterrätt. Natio-
naldrycken är sötat myn-
tate som serveras ur 
snirkliga silverkannor. 
Alkoholhaltiga drycker 
finns bara på flottare och 
mer turistiga ställen. 
Prova gärna vin gris – en 
läskande kombo mellan 
vitt och rosé. 

MATLAGNINGSKURS
Många riader arrangerar matlagningskurser 
under några timmar, som exempelvis Riad Kniza. 
Här kan 1–8 personer laga mat som man sedan 
njuter av på en härlig terrass med utsikt över 
takåsarna. Mer info www.riadkniza.com. 

Nattliv
Av religiösa skäl råder alkoholförbud på de 
flesta ställen inne i medinan. Därför pågår 
nattlivet till största delen utanför stadsmuren, 
till exempel i Hivernagekvarterens pampiga 
villor. Många av de flottare restaurangerna har 
också bra barer att hänga i.
Pacha
Blvd Mohammed VI
Tel +212 524 388 400

Nordafrikas största nattklubb som rymmer 
upp till 3 000 personer, tio tio minuters bilväg 
från centrum. Här finns barer, pool, loungeter-
rass och restauranger. Fullt ös!

Jad mahal
10 Rue Haroune Erracid, Hivernage 
Tel +212 244 369 84
www.jad-mahal.com

Lounge med livemusik för blandade åldrar. 
Har även bra restaurang och disco i källaren.

I souken finns 15 000 
butiker och ett myller 

av hantverkare.

Traditionella, ornamenterade 
marockanska skor.

Många designers och konstnärer har 
inspirerats av den marockanska prakten.

Ta en drink på  
Nikki Beach.

Plage Rouge ligger en  
bit utanför Marrakech.

Lyxiga AnaYela är en av Marrakechs renoverade riader.

Anrika La 
Mamounia 
lockar till 
sig världs-
kändisar.

Dar Moha.

Bra att veta
B Ä STA T I DE N AT T R E S A H I T:  
Höst och vår. Ta med en tjock tröja,  

kvällarna är svala! På sommaren  
kan temperaturen  

stiga till över 50 grader. Vintern  
kan vara riktigt kall.

TA SIG H I T: Norwegian flyger  
sedan i höstas direkt från Stockholm till 

Marrakech, två avgångar i veckan.  
Från dryga tusenlappen för en tur-och-

retur-biljett. Ving och Apollo  
har charter till Marrakech,  

med flyg till Agadir.
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