
AMANJENA, MARRAKECH

De Amanresorts behoren tot de meest prestigieuze hotels ter wereld en voor de locatie van het 
eerste Afrikaanse lid werd terecht gekozen voor de rode Berberstad Marrakech. Het prachtige 
royaal opgezette resort werd geopend in februari 2000 en ligt 12km ten zuiden van Marrakech, 
direct grenzend aan de 18-holes golfbaan D'Amelkis. Hier ligt het in een rustige oase met 
ondermeer palmbomen en oude olijfbomen en in de verte liggen de veelal besneeuwde 
bergtoppen van de Hoge Atlas. De bouwstijl is zeer ruimtelijk en geïnspireerd door de stad 
Marrakech en de Menara tuinen. Het hotel ligt rond een enorm waterbassin dat voeding geeft 
aan twee irrigatiekanalen die binnen de hotelmuren lopen. De Arabische en Moorse invloeden 
komen met namen tot uiting in de hoge lichtrode aardewerk muren, de opvallend fraai bewerkte 
grote houten deuren en de binnenplaatsen met mooie mozaïeken en fonteinen. Er is een 
sfeervolle bar en er is keuze uit verschillende restaurants zoals het poolterras, een Thai en een 
Marokkaanse restaurant. Naast het fraaie verwarmde zwembad, omgeven door hibiscus 
bloemen, zijn er een "health & beauty centrum", twee tennisbanen en verschillende boetiekjes. 
De 40 paviljoenkamers zijn ruime zeer comfortabele woon/ slaapkamers met koepeldak en een 
grote marmeren badkamer. Verder beschikt elke kamer over een openhaard voor de koude 
winteravonden, een kingsize bed, kluis, satelliet tv met DVD-speler, CD-speler, minibar en een 
groot privé terras met ligstoelen en een zithoek. De pavilioen-kamers kijken uit op het 
waterbassin en het type piscine heeft een privé zwembadje van 25m2 met kleine tuin. 

Het type "Maison" heeft twee verdiepingen met boven een master slaapkamer met badkamer. 
Beneden bevindt zich de woon-/eetkamer met aangrenzend een verwarmd privé zwembad en 
een tweede slaapkamer met badkamer. Amanjena is het adres voor de zeer verwende 
vakantieganger die op zoek is naar het beste van het beste en veel privacy. 


