
DAR AHLAM, OURAZAZATE

In het diepe zuiden van Marokko ligt, op een uurtje rijden van Ouarzazate, een van de meest 
bijzonder hotels van Marokko. Verscholen in een palmenoase net buiten het dorpje Skoura ligt 
Dar Ahlam, dat letterlijk "droomhuis" betekent. Het hotel van de Franse eigenaar Thierry 
Teyssier is zeer rustig gelegen in een oase welke eens deel uitmaakte van het jachtterrein van de 
Sultan. De voormalige 19-eeuwse Kasbah is tot in de puntjes gestileerd en bij de restauratie zijn 
de mooiste materialen gebruikt. Dit komt tot uitdrukking in de prachtige houtbewerkte deuren 
en vloeren en zachte kleuren. Het hotel kent een zomerdecoratie, waarbij de kleur wit de 
hoofdrol speelt, en een winterdecoratie waar juist warme aardkleuren gebruikt worden. 
Bovendien zijn alle gastenkamers verschillende ingericht met fraaie antieke meubels en zijden 
draperieën. In de kasbah heerst een serene rust en er zijn kleine nissen en salons met veel 
privacy waar de gasten zich kunnen terugtrekken. Daarnaast is er een grote gemeenschappelijke 
salon met openhaard, een tv-salon, bibliotheek en een aparte eetkamer. Het dakterras, met 
comfortabele zitjes, biedt een fraai uitzicht op de omgeving. In de keuken wordt de scepter 
gezwaaid door twee Franse chefs die de gasten iedere avond met een ander thema verrassen. 

Het charmante hotel beschikt over 9 comfortabele junior suites, 4 senior suites met terras of 
tuin en 1 villa met een privé tuin en jacuzzi. De 2-kamer villa beschikt over een woonkamer en 
een slaapkamer en is geschikt voor maximaal 4/5 personen. De fraaie badkamers zijn 
gedecoreerd met kleurrijke mozaïeken en uitgerust met heerlijke zeepjes en oliën van 
Marokkaanse makelij. Dar Ahlam behoort tot de topklasse en beschikt over een prachtige 
hammam met Turks bad, jacuzzi, massage en scrubs en een verwarmd zwembad. In de 
schitterende tuinen wordt de lunch met veel privacy naar wens onder de olijfbomen geserveerd.

Vanaf €340 per nacht per persoon inclusief logies, ontbijt & diner.



DAR AHLAM, OURAZAZATE

Privé tent Dar Ahlam

Het is mogelijk een nacht in volledige afzondering en rust in “Le Campement” door te brengen 
met eigen personeel in een privé tent in de zandduinen. Hier wordt je 24 uur lang vreselijk 
verwend met onder meer een heerlijke picknick in een palmen oase, ontvangst met thee op 
een duintop, zonsondergang met een glas gekoelde wijn, diner bij houtvuur, een lekkere warme 
kruik in bed en een heerlijk ontbijt kort na zonsopgang. Geen goedkoop grapje, maar wel een 
van de mooist denkbare belevenissen.

Prijs per nacht op aanvraag. 


