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Marocko, med Marrakech i spetsen, har varit trendigt i flera år. Det frossas i den 
marockanska inredningsstilen i glossiga magasin, det skrivs resguide på resguide 

om Marrakech, plötsligt vill ”alla” äta marockanskt och allt fler nordbor reser 
till den exotiska staden för antingen bröllopet eller bröllopsresan.

Bröllopsmagasinet besökte den mytomspunna sagostaden Marrakech under mitten av no-

vember och reste från norden i snökaos till värme, sol och en färgsprakande fest. Marrakech, 

den röda staden, är vida känt för sina röda husfasader, sin färgstarka mat och fantastiska 

inredningsstil. Det är inte konstigt att staden länge varit populärt bland nygifta som destina-

tion för bröllopsresan. Till Marrakech kommer man för att uppleva. Och då staden fått en 

ordentlig skjuts de senaste åren är det även allt fler nordbor som reser hit för att även hålla 

bröllopet i denna röda stad. Vi på Bröllopsmagasinet besökte tre fantastiska hotell, alla ut-

märkt lämpade för såväl destinationsbröllop som bröllopsresan. Läs mer om Palais Aziza & 

SPA, Palais Namaskar och Four Seasons Resort på kommande sidor.



Det som vi först möts av och förälskar oss i när vi kliver ut 

taxin är färgerna. Husfasaderna på Palais Aziza består av en 

bränd, terrakottaliknande färg som ger hela platsen ett varmt 

sken och ger en påminnelse om varför Marrakech kallas för 

den röda staden. I kontrast mot de turkosblåa poolerna och gröna palmer-

na är kombinationen av färger en fröjd för ögat. På hotellet märks det att 

man lagt stor vikt vid inredning såväl interiör- som exteriörmässigt och 

överallt finns genomtänkta detaljer, noga utvalda tyger och material som 

skapar en orientalisk, exklusiv känsla. 

Vi får en rundvandring av hotellet och här finns det totalt 28 nycklar 

som leder till unika rum, villor och paviljonger. Alla speciellt inredda med 

en unik touch som skapar en hemtrevlig, personlig och genuin aura. Fär-

gerna, som går från renaste vitt till mustiga färger så som burgundy, mid-

nattsblått och smaragdgrönt är noga sammansatta för att skapa den rätta 

orientaliska känslan och varenda möbel är anpassad efter varje unik stil. 

Genomtänkta val som gör att man som gäst känner sig som hemma, ett 

välkommet inslag i många resenärers liv.

Den anlagda trädgården är också mycket omsorgsfullt planerad och 

överallt växer apelsinträd, granatäpple, stora olivträd, väldoftande blom-

Detta fantastiska lyxhotell var från början en kunglig sommarbostad som för drygt 10 år sedan 
byggdes om till hotell.  Idag finns det 28 unika rum/villor på denna resort och drömmer man 

om en personlig touch och genuin atmosfär är det Palais Aziza man ska kika närmare på.

Färgstarka och charmiga 
Palais Aziza & SPA



mor och kryddor. Hotellet har sin egen krydd-

trädgård där kryddorna i trädgården används 

dagligen av kockarna i köket vilket gör att maten 

till något utöver det vanliga.

GENUIN MAROCKANSK GASTRONOMI 
OCH EN KÄRLEK TILL RÅVARORNA
Maten på Palais Aziza är fantastiskt! Här an-

vänder kockarna lokala, säsongsbetonade rå-

varor och tillagar dem efter kokkonstens alla 

regler. På menyn återfinns mycket av de lokala 

specialiteterna så som tajine och couscous som 

är Marockos nationalrätter. Tajine är ett norda-

frikanskt matlagningskärl som har berbiskt ur-

sprung. Ordet tajine används också som namn på 

maträtterna som lagas till i kärlet och kan liknas 

vid en gryta. Maten lagas långsamt i vätska och 

sjuds samtidigt som den ångkokas. Maträtterna 

består ofta av rotsaker, torkad frukt, olika grön-

saker och kryddor tillsammans med lamm, fågel 

eller fisk. Resultatet blir en väldigt smakrik rätt 

som både känns genuin och väldigt fräsch. Utö-

ver den marockanska kokkonsten serveras här 

även mycket libanesisk mat och den vegetariska 

mezen är en fest för smaklökarna. Här tas varje 

råvara tillvara på och det är milda smakar i fan-

tastiska kombinationer som utgör varje meze.

Utöver att servera fantastiskt god mat så får 

man som gäst en väldigt fin restaurangupplevel-

se på Palais Aziza. Såväl kockar som serverings-

personal presenterar maten på ett kärleksfullt 

sätt som tilltalar alla runt bordet. Passionen över 

ekologisk mat, bra råvaror och genuin kokkonst 

genomsyrar hela hotellet och älskar man god 

mat och fina råvaror så har man verkligen ham-

nat rätt på denna resort.

HÖG SERVICE
Utöver god mat och vackra miljöer så är även 

personalen som arbetar på Palais Aziza oerhört 

trevlig. Servicenivån är hög utan att vara på-

trängande. Personligen har jag svårt för personal 

som hela tiden står bredvid och är redo att passa 

upp. En sådan service kan ofta kännas lite för 

närgånget och oftast vill man som gäst enbart ha 

information om vem man ska kontakta om något 

behövs. Och här har personalen verkligen fat-

tat grejen! Personalen på Palais Aziza ser till att 

allt är på topp och att varje gäst känner sig som 

hemma, något som är väldigt uppskattat! Att 

personalen även tar hand om en familj påfåglar 



som bestämt sig för att bosätta sig på resorten är också värmande. På-

fåglarna bidrar de i sin tur med liv, rörelse och en exotisk touch.

DESTINATIONSBRÖLLOP ELLER BRÖLLOPSRESA
Palais Aziza är den perfekta platsen för ett destinationsbröllop. Bjud 

in släkt och vänner och håll ett oförglömligt bröllop på denna resort. 

Platsen som andas ”tusen och en natt” kommer definitivt att skapa en 

spektakulär tillställning. Läs mer om ett upplägg för bröllop på nästa 

sida.

För er som planerar en bröllopsresa till Marrakech är hotellet den 

ultimata platsen för avkoppling, njutning och upptäckande. Låt bröl-

lopsresan vara en härlig blandning av lata dagar vid poolen med upp-

täcktsresande inne i Marrakech stad. Vandra runt i den färgsprakande 

Medinan, shoppa inredning på marknaderna och ät lokalt från gatu-

stånden. Efter ett besök på Medinan återvänder ni sedan till hotellet 

där ett avkopplande bad blir den perfekta uppladdningen för en ro-

mantisk middag. Boka en egen paviljong eller varför inte resa hit över 

en helg med bästa kompisparet och dela på en stor villa. Möjligheterna 

är oändliga och oavsett om ni planerar ett destinationsbröllop, en bröl-

lopsresa eller en romantisk weekend har Palais Aziza allt ni söker.



BRÖLLOP PÅ PALAIS AZIZA
Palais Aziza & Spa är ett 5-stjärnigt boutique hotell i Marrakech som 

nyligen lanserat ett unikt bröllopskoncept som inkluderar 3-dagars 

firande på denna fantastiska resort. Konceptet innebär att brudparet 

hyr hela hotellet på exklusiv basis för upp till 50 gäster och får sedan 

ett komplett upplägg för bröllopshelgen. Detta inkluderar fantastiskt 

boende, högklassig gastronimi, blomsterdekorationer, DJ, bröllops-

fotografering, håtuppsättning och mycket mer. För att skräddarsy 

ett upplägg till varje brudpar finns det även en bröllopskoordinator 

att tillgå som sköter alla praktiska detaljer och skapar varje brudpars 

drömbröllop. Bröllopskonceptet för 3-dagar startar på €29.500 och 

kan se ut som följande.

Dag 1: Starta bröllopsfirandet med en avkopplande, 4-timmar lång 

SPA-behandling för bruden och brudgummen. Fortsätt sedan firandet 

tillsammans med era gäster genom ett traditionellt ’Henna Party’ som 

hålls i ett klassiskt Berber tält.

Dag 2: Bröllopsdagen! Håll bröllopsceremonin i den vackra trädgår-

den under en sagolik blomsterbåge till tonerna av livemusik. Midda-

gen hålls sedan på terrassen kring poolen och kvällen till ära tänds tu-

sentals ljus för att skapa den romantiska stämningen. Låt sedan festen 

fortsätta till långt inpå natten med en DJ, öppen bar och mycket dans.

Dag 3: Samla alla gästerna dagen efter bröllopet och avnjut en fantas-

tisk brunch innan det är dags för avfärd.



När vi ankommer till Palais Namas-

kar kan vi inte låta bli att stanna 

upp. Det första som vi möts av är 

enorma pelare som skapar en fan-

tastisk illusion av ett storslaget palats. Hotellet 

stod färdigt i april 2002 och är beläget nedan-

för de magnifika Atlasbergen. Det arkitektri-

tade hotellet är inspirerat av den asiatiska stilen 

Feng Shui och arkitekterna har noga skapat en 

harmoni mellan vatten, vind, trä och metall för 

att inhysa gästerna med ett lugn. Och när man 

ankommer till Palais Namaskar så känner man 

verkligen ett lugn och en häpnad. Varenda bygg-

nad är väl tilltagen och en generös takhöjd i 

vartenda rum skapar en luftig och avkopplande 

känsla.

Till Palais Namaskar reser såväl nygifta som 

kompisparet. Resorten lämpar sig perfekt för av-

koppling och hotellets höga service gör att varje 

gäst får en kunglig vistelse. Varje villa och palats 

har sin egen privata trädgård och pool och öns-

kar man en resa helt i avkopplingens tecken kan 

man välja att spendera vistelsen i villan och få all 

den service man önskar på plats. Låt kockarna 

laga en privat middag till er som ni avnjuter på 

er egen terrass, vakna upp efter en natts skön 

sömn och blicka ut över de fantastiska trädgår-

Drömmer ni om ett eget palats, att låta bröllopsgästerna förföras av majestätisk 
arkitektur och en fräsch atmosfär? Då är Palais Namaskar det rätta hotellet för er.

Exklusiva Palais Namaskar 



darna och unna er en SPA-behandling eller två. Eller varför inte 

anmäla er till en matlagningskurs och lär er den marockanska gast-

ronomin efter konstens alla regler.

MAJESTÄTISK ANLÄGGNING
Hela anläggningen är sannerligen majestätisk och enorma pelare, 

guldfärgade kupoler och blå pooler skapar en förnimmelse av fjärr-

ran land. Gör ett besök på hotellets roof-top bar och njut av en sol-

nedgång som speglar sig i husfasaden medan ni sippar på en läs-

kande cocktail. Såväl dryck som mat är fantastiskt tillrett på Palais 

Namaskar och här väljer ni från en fantastisk meny innehållande 

lokala specialiteter såväl som internationella anrättningar.

BRÖLLOP PÅ PALAIS NAMASKAR
Att hålla bröllop på Palais Namaskar skapar en oförglömlig fest 

såväl för er som era gäster. Personalen på Palais Namaskar skräd-

darsyr varje bröllop så att det passar brudparet. Duka upp till träd-

gårdsbröllop och håll bröllopsceremonin på gräset med det lugna 

vattnet och majestätiska pelarna som kuliss. Håll sedan bröllops-

middagen inomhus i den storslagna restaurangen Le Namaskar där 

draperade tyger, enorma ljuskronor och en öppen brasa skapar den 

rätta atmosfären.

Samla sedan bröllopsgästerna dagen efter bröllopet och avnjut 

en brunch vid poolen innan det är dags för bröllopsgästerna att 

fara hemåt.

Ett bröllop på Palais Namaskar skapar en oförglömlig upplevelse 

för såväl brudparet som gästerna och sceneriet skapar en magisk 

miljö!



Det är inte svårt att förstå det goda ryktet 

som hotellkedjan Four Seasons besitter. 

När vi anländer till den majestätiska 

resorten som sprider ut sig över drygt 

6600m2 och som huserar 139 stycken rum (varav 27st 

sviter) är det en imponerande känsla som sköljer över 

oss. Och trots sin beundransvärda storlek så ingjuter 

resorten ett väldigt varmt, välkomnande och person-

ligt mottagande. Här är varenda inredningsdetalj om-

sorgsfullt utvald, här doftar det subtilt av exklusiva 

doftljus från Lalique och överallt finns personal som 

ser till att du får den bästa upplevelsen någonsin.

ETT VARMT MOTTAGANDE
På Four Seasons Resort Marrakech ser personalen till 

att varje gäst känner sig som hemma och att möjlig-

heten till total avkoppling hela tiden finns tillgänglig. 

Här upplever man exklusivitet i särklass och det rå-

der en trygghet och ett lugn över hela resorten som 

gör att man känner sig hemmastadd redan från första 

stund. På kvällarna ser personalen till att rummet är 

förberett för sömn och avkoppling genom att bädda 

upp sängen, ställa fram mjuka tofflor vid sängkanten, 

dra för gardinerna och ställa fram flaskor med kallt 

vatten. På morgonen vid frukostbuffén ser de till att 

du får den varma dryck som du önskar, att omeletten 

är stekt efter dina önskemål och att buffén är väl till-

tagen och påfylld. Vid poolområdet ser de till att sol-

bäddarna har rena handdukar, att iskallt vatten finns 

tillgängligt så som glossiga magasin och skyddande 

solkräm. Personalen vid poolområdet serverar också 

smakprover på fräscha smoothies och juicer och ser 

hela tiden till att vätskebalansen är i schack. Ja, på 

Four Seasons Resort blir man väl omhändertagen och 

det märks inte minst när vi pratar med flera par som 

Beläget bara minuter från den myllrande Medinan i hjärtat av Marrakech ligger denna majestätiska resort 
som erbjuder service av allra högsta grad. Res hit och upplev exklusivitet i särklass!

Service i toppklass på 
Four Seasons Resort Marrakech 



spenderar sin bröllopsresa på denna resort. Lug-

net, den höga servicen och den goda maten ligger 

högt på många pars listor när vi ber dem beskriva 

det bästa med resorten. Här berättar de om den 

perfekta mixen mellan avkoppling på resorten 

och närheten till den myllrande stadskärnan. En 

kombination som tillfredsställer det bästa av två 

världar.

EN FRUKOSTBUFFÉ ATT DRÖMMA OM
Maten på resorten är fenomenal. Två restau-

ranger ligger belägna på resorten, den ena som 

serverar specialiteter från det marockanska kö-

ket och den andra som riktat in sig på italiensk 

fine dining. Utöver de två fantastiska à la carte 

restaurangerna finns här även en restaurang vid 

poolområdet som serverar enklare lunchrätter. 

Och så huserar också hotellet en frukostbuffé 

i världsklass. Här ryms färskt bröd, ostar och 

charkuterier, oändligt med färgsprakande frukt, 

läckra bakverk och möjligheten att beställa såväl 

omelett som cêpes och pannkakor. Lägg därtill 

färskpressad apelsinjuice och vad som kan ha 

varit det godaste kaffet jag druckit. Enbart fru-

kostbuffén är värd ett besök på Four Seasons och 

lämnar ingen besviken.

BRÖLLOP ELLER BRÖLLOPSRESA?
Många par reser till Four Seasons Resort Marra-

kech för sin bröllopsresa och det är inte svårt att 

förstå varför. I regel söker de flesta brudpar lyx 

och hög service på sin honeymoon och på detta 

hotell får de garanterat båda delar. Men visste ni 

även att ni kan arrangera ert bröllop på resorten? 

Här finns möjlighet till mindre, intima bröllop 

såväl som storslagna fester med över 500 gäster. 

Håll bröllopsmiddagen inomhus i en utav hotel-

lets vackra lokaler eller duka upp utomhus och 

njut av levande ljus, färgglada textiler, svajande 

palmer och porlande fontäner. Möjligheterna är 

oändliga och personalen hjälper till att skräd-

darsy ett upplägg som passar er bäst.



ERBJUDANDE:
Just nu vill Four Seasons Resort Marrakech ge ett fantastiskt erbju-

dande till Bröllopsmagasinets/Bryllupsmagasinets/Häät Ja Juhlats 

läsare där de bjuder brudparet på en natt i deras Honeymoon-svit och 

en exklusiv SPA-behandling för både bruden och brudgummen om ni 

arrangerar bröllopet på resorten. För att veta mer och ta del av erbju-

dandet vänligen kontakta resorten direkt på tel +(212) 524 359 222.


