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MAROCKANSK personal - SVENSK
ledning, så får besökare i Marrakech både
trygghet och äkthet
Hur förmedlar man känslan av att verkligen få komma i kontakt med landet?
Alla som reser vill känna sig trygga i sin destination. Vi vill veta att lakanen är
rena och håller hög klass, vi vill veta att maten är god och serveras på rent
vitt porslin osv. Men samtidigt finns behovet där att vilja se verkligheten i det
land man besöker.
Personalen blir här extra viktig. De blir en slags brygga mellan den lokala
kulturen och den designade och trygga miljön som finns på hotellet.
På Origin Hotels i Marrakech har vi valt att endast ha lokal personal som är
född och uppvuxen i Marrakech. De uppträder naturligt och öppet vilket gör
att gästerna genom dem får en sann inblick i livet i Marocko. Men samtidigt
drivs verksamheten passionerat av svenskar som blivit förälskade i Marrakech
och gjort det till sin uppgift att visa upp kulturens bästa sidor.

Origin Hotels är ett nytt sorts designhotell, gjort för att ta gästerna ett steg
närmare det land de besöker. Vi erbjuder en unik upplevelse, speciell för
platsen. På Origin Hotels får du äkthet och tradition i kombination med ett
modernt hotells service och faciliteter.
Origin Hotels i Marrakech är en klassisk marockansk riad, ett gammalt

överklasshem som har ärvts i generationer. Sedan 2009 ägs det av en svensk
arkitekt som restaurerat huset med traditionella marockanska material.
Origin Hotels har 6 rum, alla med en egen känsla och historia. I riaden finns
också en rofylld innergård, en tesalong och en inbjudande takterrass. Det
finns alltid en plats att slå sig ned, antingen i svalkan på innergården eller i
solen på takterrassen. På terrassen finns gott om sittplatser för större eller
mindre sällskap, samt solbäddar och en avsvalkningspool.
Riad Marrakech är en rofylld oas mitt i storstaden, bara ett par minuter
härifrån finns en av världens mest myllrande platser, torget Jamaa el Fna.
Alldeles intill ligger marknadsgatorna i den berömda Souken i Marrakechs
medina (gamla stad).
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