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Uma vez passada a imponente porta 
de cedro, um imenso parque abre-
se aos viajantes em busca de paz, de 
conforto e de intimidade. Ali, cinco 
suites entre os 100 e os 200 metros 
quadrados decoradas por Richard 
Cahours de Virgile repartem-se de 
um e do outro lado da piscina central, 
dispersas num universo de vegetação. 
Palmeiras, cactos, flores e várias árvo-
res de frutos criam uma atmosfera 
repousante.
Inspiradas por África, a Índia, Art 
Déco ou Bali, as suites-tendas pare-
cem levar-nos directamente a um 
cenário das Mil e Uma Noites.
Os quatro lodges apresentam, cada 
um, uma cultura e uma civilização 
diferentes.

Situado na Palmeraie, é o escolhido de Ridley Scott ou 

Alain Delon, entre outras celebridades



Lodge Africain – 110m²
O lodge africain foi concebido numa óptica de 
representação fiel da arte africana: mácaras, está-
tuas, mesas, jogos, fetiches, potes... num dualismo 
de força e equilíbrio.



Lodge Art Déco - 110m²
Este lodge retrata os anos pós-guerra e o contexto 
artistíco efervescente da ápoca. Formas apuradas, 
nichos… num equilíbrio entre beleza e pureza.



Lodge Egyptien - 80m²
Em homenagem a esse povo 
das areias desérticas, o Lodge 
K tem a nobreza dos materiais, 
e a arquitectura desenha uma 
harmoniosa geometria. Negro 
profundo, vermelho barro e 
amarelo sulfuroso… as cores 
inalteráveis do Egipto.



Lodge du Maitre - 200m²
Inspirado na tenda marroquina, o lodge reinter-
preta a dimensão e o fausto dos dias de festa. Saída 
directamente dos contos das Mil e Uma Noites, é a 
tenda dos povos do Atlas reservada às noites de festa. 
Aqui tudo é imenso… casa de banho com lareira e 
amplo pátio, enorme biblioteca em redor de um bar, 
e lareira central para um salão real.



A Villa K - 750m²
A villa K está instalada na primeira linha do golf 
d’Amélkis, com uma vista de 180.º sobre o Atlas. 
Com os seus 750 metros quadrados de área e 1300 
de terreno circundante, é composta por dois salões, 
quatro suites com casa de banho, e staff que com-
preende uma cozinheira, uma femme de ménage e 
um jardineiro.



A cozinha marroquina é reconhecida pela variedade 
das suas especialidades. Na tradição e respeito por 
essa cozinha rica e variada, o restaurante do Lodge 
K propõe uma miríade de sabores orientais.

O Lodge K dispõe ainda de um hammam tradicio-
nal, de um spa (com rituais tradicionais e cosmopo-
litas e jacuzzi), de um centro de beleza (que inclui 
cabeleireiro, maquilhadora e tatuagens de henna), 
sala de fitness, personal trainer, parque de BTT com 
acompanhamento no circuito da Palmeraie, jogging 
acompanhado, aulas de hidroginástica, campo de 
pétanque e sala para fumadores com uma imensa 
variedade de charutos.
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