
JARDINS DES DOUARS, ESSAOUIRA

Jardin des Douars ligt in de heuvels rond Essaouira, op tien minuten rijden van de medina van 
Essaouira. Het resort is gebouwd volgens Marokkaanse tradities en er is gebruik gemaakt van 
fraai tegelwerk, kleurrijk pleisterwerk en Berber tapijten. Jardin des Douars is zeer geschikt voor 
natuur liefhebbers en wordt gekenmerkt door eenvoud en rust. Het is een heerlijke plek om 
overdag te wandelen of te zonnen bij een van de twee zwembaden. En ’s avonds een aperitief te 
nemen bij een groot haardvuur, gevolgd door een heerlijk diner. Er zijn twee restaurants en 
beiden serveren Noord-Afrikaanse gerechten met een Franse invloed. Le Ksar heeft kamerhoge 
ramen met uitzicht over de vallei van de rivier, terwijl de intiem La Table des Douars alleen voor 
volwassenen beschikbaar is. Jardin des Douar beschikt verder over een lounge, een bibliotheek 
en een spa. De verwarmde Infinity pool (adults only) wordt omgeven door een zonneterras met 
comfortabele ligbedden. Er is een tweede zwembad met een ondiep gedeelte, speciaal voor 
kinderen.

De 25 kamers en suites zijn smaakvol doch verschillend ingericht met airconditioning, een eigen 
douche en argana producten. Er is bewust gekozen voor kamers zonder TV en telefoon, gratis 
WIFI is uitsluitend beschikbaar in de bibliotheek en hoofdgebouw. De 36 holes golfbaan, 
ontworpen door Gary Player, ligt op 10minuten rijden van het hotel en de stranden van 
Essaouira op 15 minuten rijden. 

Vanaf €65 per nacht per persoon inclusief diner, logies & ontbijt.



JARDINS DES DOUARS, ESSAOUIRA

De Villa’s van Jardin des Douars 
Voor grotere gezelschappen heeft Les Jardins des Douars drie royale villa’s voor maximaal 10 
personen. Ze zijn ideaal voor gasten die het comfort van een hotel willen combineren met 
privacy. De villa’s zijn uitgerust met een eigen verwarmd zwembad en privé tuin. De villa’s zijn 
voorzien van airco, wifi, 5 slaapkamers met elk een privé badkamer en Argana
schoonheidsproducten. De gasten van de villa’s hebben toegang tot alle faciliteiten van Jardin 
des Douars zoals de tuinen, zwembaden, restaurant, spa, shuttle service etc. 

De huur van een villa is mogelijk vanaf € 570 per dag inclusief ontbijt. 


