
SOFITEL MOGADOR GOLF & SPA, ESSAOUIRA

Op 7km ten zuiden van het pittoreske kustplaatsje Essaouira ligt het stijlvolle Sofitel in een 600 
hectare groot landgoed aan de golfbaan. Het resort ligt heerlijk rustig en wordt omgeven door 
natuurlijke duinen en uitgestrekte stranden, die lopend of per fiets te bereiken zijn. Het hotel is 
ontworpen door Didier Gomez, die met een gewaagde combinatie van design en kleur een 
modern design hotel wist te realiseren met veel natuurlijke elementen. Het hotel heeft een 
indrukwekkend atrium met een fenomenaal uitzicht. Naast het Cafe Kabah waar iedere ochtend 
het uitgebreide ontbijtbuffet geserveerd wordt is er een gastronomisch à la carte restaurant en 
een heerlijk visrestaurant met terras. Het hotel heeft een royaal verwarmd zwembad met een 
groot zonneterras dat wordt omgeven door een mooi aangelegde tuin. Daarnaast is er een rustig 
gelegen natuurlijke zwemvijver met een tweede zonneterras. De fraaie spa biedt verschillende 
massages, fitness, hammam, jacuzzi, verwarmd binnenbad en solarium. Het hotel grenst direct 
aan de magnifieke Gary Player 18 holes golfbaan 18 holes - par 72 - 6191m. 

Er is keuze uit hotelkamers die zich in het hoofdgebouw bevinden of aantrekkelijke villa’s met 
privé zwembad die tussen het hoofdgebouw en de zee gesitueerd zijn. De ruime en lichte 
hotelkamers (42 m²) hebben een half afgescheiden badkamer en een royaal balkon met lounge 
banken en uitzicht op zee. Ze zijn voorzien van airco, flatscreen tv, minibar, internet, kluisje, 
badkamer met bad, aparte douche en föhn. 
Standaard kamerprijs vanaf €112 per nacht per persoon inclusief diner, logies & ontbijt.

De prestige villa's (133m2) met heerlijk terras en verwarmd zwembad zijn geschikt voor 
maximaal 4 personen. Zij hebben een met een living met kitchenette en openhaard, twee 
slaapkamers en twee badkamers. Prijs vanaf € 550 per nacht incl. ontbijt. Ter beschikking staan 
verder fietsen, tennisbanen en een miniclub.


