
RIAD SLITINE, MARRAKECH

Deze mooie riad is een aanrader en ligt midden in het hart van de oude medina op een paar 
minuten lopen van het bekende Jma El Fnaa plein, Palais Bahia en de soeks van Marrakech. Het 
ligt verscholen aan het einde van een doodlopend steegje en er heerst een uiterst rustgevende 
sfeer in en rond het huis. Opvallend is de centrale patio, die door zijn royale afmetingen meer 
lijkt op een grote zonnige binnentuin met zwembad. Riad Slitine was eens eigendom van een 
prominente familie en dat is te zien aan de royale opzet en de prachtige details waarmee het 
huis gedecoreerd is. De huidige Franse eigenaar heeft inmiddels twee aangrenzende huizen 
toegevoegd, waardoor er nu drie patio's zijn ontstaan, die middels gangen met elkaar zijn 
verbonden. Het feit dat veel van de originele architectuur uit de 17e en 18e eeuw goed bewaard 
is gebleven maakt deze riad tot een bijzonder sfeervol logeeradres. Tussen de patio's liggen de 
netjes ingerichte gastenkamers en intieme niches met zitjes en omgeven door witte rozen, 
palmen en sinaasappelbomen. Er is een elegante eigentijds gemeubileerde salon met openhaard 
en veel Marokkaanse kunst en antieke lampen. De maaltijden worden naar wens ook geserveerd 
op een van de terrassen. Ter beschikking van de gasten staat een ruime berbersalon met 
openhaard, satelliet tv en een DVD speler. Absoluut pluspunt is het heerlijke, door zonne-energie 
verwarmde zwembad (4 x 9 m) met heerlijke ligstoelen. 

Ter beschikking van de gasten staat tevens een uitgebreide hammam en er zijn massage- en 
schoonheidsbehandelingskamers aanwezig. De 12 gastenkamers bestaan uit twee kleine 
standaardkamers, drie superieure kamers en zeven luxe kamers. De kamers beschikken allen 
over een eigen badkamer en airconditioning. Op 2 minuten loopafstand zijn er beperkte 
parkeermogelijkheden in een bewaakte parkeerplaats. Er is tenslotte een heerlijk dakterras met 
ligstoelen en een berbertent met een mooi uitzicht over de stad. 

Vanaf €53 per nacht per persoon inclusief logies & ontbijt.


