Trendspaning i Marrakech – Design, homestyling och mode.
16-20 februari 2019.
Preliminärt program.
Fem dagar fyllda av inspiration, glädje, information,
underbara möten, stans bästa takterrasser, härlig shopping
och mängder av insidertips samtidigt som vi upptäcker och
njuter av ”Kech”, det trendiga Marrakech och dess
gömställen. Vi bor och kopplar av på en vacker riad, i
medinans bästa kvarter.
Varje dag inspireras vi av en workshop/introduktion då vi lär
mer om design, mattor och hantverk och har därefter möjlighet
att shoppa på samma ställen som
lokala stylister, trendjagare och
lyxbutiksägare från hela världen.
Vår ciceron tar dig till de rätta
butikerna och leverantörerna. Ger
inspiration och tips om hur du gör de
bästa köpen. Och tar dig till utvalda
krogar. En unik resa med svensktalande belgiska arkitekten
och inredningsdesignern Marlene Pauly som bor i
Marrakech sedan 6 år.
Preliminärt program
Lördag 16 februari
:
Ankomst med Norwegian till
Marrakech kl 18.05.
Transfer till vår Riad, i
Dar el Bacha-området i
medinan.
Drink och middag på
Palais Donab i
närheten.

Marockoresan by Klargöra, Annika Thunström AB, Bjurholmsgatan 14, 116 38 Stockholm, Sweden
annika@marockoresan.se +46 702 46 28 03 Phone Morocco +212-700 325 486

Söndag 17 februari – Tema Design &
Homestyling
Vi startar med en härlig frukost på vår riad.
Där får vi en workshop med beskrivning av olika
typer av mattor samt lite inspiration för hur man
kan skapa julkänsla med marockansk belysning
och design.
Vi guidas runt i nyrenoverade pashapalatset Dar
el Bacha, det kanske bästa exemplet i den rosa
staden på morisk andalusisk stil.
Därefter besöker vi några kända designers och
mattskapare, Mustapha Blaoui, Valéry Barkowski
och mattkonstnären Soufianne Zarib. Lunch äter
vi på populära KuiZin.
Fortsatta strövtåg i medinan med möjlighet till
shopping på Max & Jans nya concept store och det
magnifika mattpalatset Chez Les Nomade. Vi
besöker rottingsouken och upplever auktionen på
mattsouken.
Drink på någon takterrass, innan vi äter middag
på klassiska Le Grand Cafe de la Poste, i de franska
kvarteren Gueliz.
Måndag 18 februari – Tema Trender, skönhet &
mode, Gueliz och Sidi Ghanem
Ännu en härlig frukost på vår riad och
trendspaning och inspiration inför dagen.
Avresa till Gueliz, för besök I Majorelles vackra
trädgårdar och Yves Saint Laurents nya museum,
samt några designbutiker som ligger i kvarteret bl
a 33Majorelle.
Vidare till industriområdet Sidi Ghanem som blivit
tillhåll för diverse designers och utställningar som
vi besöker både före och efter lunch, som vi äter på
uppskattade Le Zinc. Tillbaka till Gueliz för att
besöka skönhetshuset Nautus, och flera butiker som
La Galerie des Tanneurs.
Vi återvänder till medinan för att få möjlighet att
shoppa i ytterligare några pärlor som Vanessa
Bransons butik i El Fenn.
Drink kanske på Café Arabe och middag på La Table
de Palais?
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Tisdag 19 februari.
Utfärd till Atlasbergen.
Beroende på väder och
snötillgång: Om det är skidföre åker vi
till Oukaimeden och testar en av
världens 10 mest spektakulära
skidorter (alternativt bara tar
sittliften upp till 3.200 meters höjd
och njuter av vyerna).
Om det inte är snö åker vi upp till vackra Imlil, njuter av
vyerna och äter lunch. Vi får också uppleva stenöknen Agafay
innan vi vänder åter till Marrakech för att äta ännu en
kulinarisk middag på en bra krog.
Onsdag 20 februari – Spabehandling/Hammam eller sista
shoppingen
Spabehandling med hammam och massage på Hammam de la
Rose. Eller så gör du den sista shoppingen.
Lunch på mysiga Le Jardin.
Tillbaka till riaden för transport
till flygplatsen vid 14-tiden.
Avresa från Marrakech flygplats
kl 17.50

FAKTA OM RESAN:
I priset ingår EJ flygbiljett från Sverige. Turen är anpassad
efter Norwegians flyg till och från Arlanda
Max 6 deltagare för att du verkligen ska få personlig service.
I priset 13.250 sek ingår:
-

Transfers från och till Marrakech flygplats.
Tre nätter på stilfull Riad i medinans bästa kvarter.
Ljuvlig takterrass med pool och eget spa. Frukost samt
fritt kaffe, te och vatten under dagen.
Välkomstdrink (alkohol) vid ankomst.
Samtliga måltider på utvalda krogar:
Luncher på restauranter som KuiZin, Le Zinc och Le
Jardin. (3-rätters på Le Zink), annars en rätt. Vatten till
måltiden.
Tre-rättersmiddagar på exempelvis Palais Donab, Le Grand Cafe de la Post,
Foundouk och Le Table de Palais. 1/2 flaska hyfsat vin liksom vatten ingår.
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-

Spabehandling, med Hammam och massage på Hammam de la Rose.
Entrébiljett till Majorelles trädgårdar samt Yves Saint Laurent Museet.
Guidad tur med entré i pashapalatset Dar El Bacha
Transporter mellan medinan, Gueliz och Sidi Ghanem.

VÅR CICERON:
MARLENE PAULY.
Marlene Pauly arbetade i 25 år
med inredning i Belgien och
Nederländerna innan hon
flyttade till Marrakech. Hon
kombinerar sin expertis som
arkitekt och erfarenhet som
inredningsdesigner med sin
kunskap om marockanska
produkter, design och kultur.
I jakten på att hitta rätt inredning till sina kunders
renoveringsprojekt gjorde hon åtskilliga
shoppingresor till Marrakech. För sex år sedan
beslöt hon sig för att flytta hit för gott.
Men långt innan dess hann hon tillbringa sju år i Stockholm, och pratar därför hyfsad
svenska.
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