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Klantervaring GJ vd Hulst - Marrakech - november 2017 
 
Onze jaarlijkse golfreistraditie had dit jaar een vervolg in Marokko: de horizon verbreden en 
onbekend (golf)terrein verkennen. 
 
Na aankomst in de hypermoderne terminal (golftassen naast bagageband 8) volgt een relatief 
snelle (max. 45 min) transfer naar het hotel. De rit geeft een eerste impressie van de stad: 
divers, levendig, mix van modern en oud, goed bereikbare medina & souk.  
 
Als uitvalsbasis werd ons het 5-sterren Palmeraie Palace Resort aan 
de rand van Marrakech aangeraden. Het is inderdaad een prima hotel 
(op een bewaakt en afgesloten terrein), met ruime slaapkamers, 
diverse restaurants met verschillende keukens, een centrale bar, 
fitnessruimte en grote buitenterrassen rondom het zwembad. 
 
Dag 1: Samanah golfclub 
 

Eén van de betere golfbanen rondom Marrakech 
(12 in totaal!) en een goed half uur rijden vanaf 
hotel. De course is vlak met goede verzorgde 
fairways en zeer snelle greens. Prachtige 
vergezichten naar het Atlasgebergte. Aanrader is 
om een lokale caddie (150 dirham) mee de baan in 
te nemen – een aparte en nuttige ervaring. 
De meeste aanwezige caddies hebben zelf een 
goede handicap en geven nuttige tips & tricks – 
uitdaging is deze ook echt op te volgen! Er is een 
moderne clubhuis met goede faciliteiten, een  prima 
lunchkaart en een snelle service. ‘s Avonds hebben 
wij een goed diner gehad in het Italiaans restaurant 
op het terrein van het Palmeraie Golf Palace resort. 

 
Dag 2: Palmgolf Ourika 
 
Relatief vroege tee times vandaag – het plan is om later in 
de middag een bezoek te brengen aan de medina en souk 
van Marrakech. Ourika golf ligt net buiten Marrakech in 
een schitterende omgeving. Het clubhuis is vrij eenvoudig, 
maar modern uitgerust en heeft een groot buitenterras. 
Met buggy’s door de baan vandaag. Wat opvalt zijn de 
grote zandvlaktes als onderdeel van het baandesign na de 
teeboxes, de fairways zijn prima onderhouden en de 
greens zijn ook hier razendsnel ! Na retour in het hotel en 
een opfrisbeurt staat het bezoek aan de oude binnenstad 
op het programma.  
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Het hotel kan een lokale gids regelen – een must – die ons in rap tempo de 
meest interessante plekken in de medina & souk laat zien. Fantastische mix 
van oude beroepen (leerlooiers) en ambulante verkopers is het straatbeeld. 
Tip: stevig onderhandelen in het geval je souvenirs koopt. Als afsluiting een 
diner in een Marokkaans restaurant incl. 2 buikdanseressen – een prima avond 
en zeker een aanrader. 
 
Dag 3: Palmeraie Palmgolf 
 

Deze golfbaan ligt direct naast het hotel – daardoor ook 
wat drukker in de baan dan op de andere 2 courses. Het 
is een vlakke baan met brede fairways, maar mede door 
de aanwezige olijf- en palmbomen en waterpartijen 
een uitdagende baan. De greens blijken iets minder 
snel dan we inmiddels ‘gewend’ waren. De dag werd 
afgesloten met een afsluitend diner in het Thaise 
restaurant op het resort. 

 
Eindconclusie: 
Het volledige arrangement was opnieuw uitstekend geregeld door 
Golftrip4u, prima hotel, mooie en goed onderhouden golfbanen, 
vriendelijk personeel / golfstaf en snelle efficiënte transfers van / naar 
het vliegveld, hotel en de golfbanen. Voor 2018 zeker voor herhaling 
vatbaar op één van de andere banen in de omgeving van Marrakech. 


