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1001 nat deluxe
Luksuriøs atmosfære, unik charme og lokal autenticitet.
Hammam, spa og historisk vingesus. Den eksklusive hotelkæde
The Sanssouci Collection i Marokko byder på det hele – og lidt
til.
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Marrakesh er blandt tidens hotteste rejsemål og med god
grund. Den magiske og stemningsmættede by bringer dig
lynhurtigt århundreder tilbage i tiden i en kontrastfyldt
blanding af forskellige kulturer, arkitektur, lyde og dufte. Her
er smukt, vildt, farverigt, eksotisk og trygt, historisk og
moderne, kaotisk og paradisisk på én og samme tid.
Luksusforkælelse i eventyrlige Marrakesh
The Sanssouci Collection Marrakech Riads kan friste kræsne
livsnydere og globetrottere med boutique hoteller i særklasse i
den fortryllende og eksotiske by. The Sanssouci Collection
består af tre uafhængige boutique hoteller med hver sin
unikke stil og med uovertrufne standarder for komfort og
service – og til fornuftige priser.
Det er her, man kan nyde livet i en afslappende atmosfære i
traditionelle marokkanske omgivelser – men tilsat moderne
luksus og bekvemmeligheder.
Boutique hotellerne er perfekt beliggende i hjertet af Medinaen, Marrakechs historiske bydel, tæt på Marrakesh
Museum, Djemaa el Fna og Ben Youssef-moskeen. I nærheden er også Dar Si Said Museum og Majorelle
Garden. De tre hoteller ligger tæt på hinanden, så større grupper kan reservere alle tre.
De tre hoteller er Dar Les Cigognes, Le Nid og Riad Kaïss. De er alle såkaldte riader – et traditionelt arabisk hus
bygget op omkring en charmerende gårdhave med frugttræer og en fontæne.
Dar Les Cigognes er flere gange blevet udnævnt til det bedste boutique hotel i Afrika. Hotellet har 11 delikat
indrettede værelser og suiter. Desuden hammam (tyrkisk bad), spa, bibliotek, taghaver, butikker og en fantastisk
beliggenhed lige over for the Royal Palace.
Le Nid er med sine kun 4 værelser og suiter ideelt til familier eller små grupper, der rejser sammen. Le Nid
tilbyder en intim hjemlig atmosfære kombineret med den bedste hotelservice – stuepige- og butlerservice kan
tilkøbes. Indretningen forener på smukkeste vis marokkansk tradition med europæisk komfort.
Riad Kaïss er et elegant hotel i særklasse. Med dets smukke arkitektur og decor har det flere gange været vist i
internationale designmagasiner og coffee table books. Hotellet tilbyder bl.a. spa, hammam (tyrkisk bad), tagpool,
tagterrasser samt en flot gårdhave, hvor gæsterne kan nyde en drink eller bare slappe af efter en tur i Medinaen.
Hotellet tilbyder bl.a. privatchauffør og personlig shopper og guide.
Skræddersyede ferieoplevelser
The Sanssouci Collection er dedikeret til at yde det ypperste for sine gæster, og personalet står altid klar til at
opfylde gæsternes individuelle ønskeliste over det marokkanske eventyr.
På Riad Kaïss og Dar Les Cigognes afholder man blandt andet kurser i traditionel marokkansk madlavning,
ligesom der kan arrangeres workshops i fotografi og marokkansk keramik og pottemageri. Med Atlasbjergene og
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flere golfbaner i området er der også lagt op til trekking eller en tur på greenen. Mulighederne for skræddersyede
ferieaktiviteter er utallige.
Priser
Pris for 2 personer i et dobbeltværelse fra €150 + hotelskat afhængigt af sæson og tilvalg af forplejning. Tjek
også website www.sanssoucicollection.com for ekstra gode og attraktive tilbud.
For nærmere information om priser og reservation: www.sanssoucicollection.com, tlf. +212 524 38 27 40
Turen dertil
Norwegian flyver hver lørdag direkte fra København til Marrakesh.
Priser fra kr. 599,- t/r per person afhængigt af sæson. Flyvetiden er 4 timer og 20 minutter. Se mere på
www.norwegian.dk
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