
 

 Public Relations 
So Rare sprl · Avenue Minerve 9, bte 129 · 1190 Bruxelles Belgique 
press@sophiecarree.be · www.sophiecarree.be · T+32 2 346 05 00 

 
 
 

 
 

PERSBERICHT 
 

Valérie Barkowski 
Dar Kawa, waar alles van je afglijdt 

 
Duw de deuren van Dar Kawa open en je wordt meteen omgeven door een 
rustgevende, warme sfeer die je uitnodigt om alles los te laten. 
Deze riad uit de 17de eeuw werd volgens de regels van de kunst gerestaureerd 
door Quentin Wilbaux, een grote kenner van de medina. In een volgende fase 
kon Dar Kawa, dankzij de creatieve ingrepen van Valérie Barkowski, pas echt 
zijn ware gezicht onthullen. Of eerder gezichten, want de decoratie en inrichting 
variëren naargelang de inspiratie van de gastvrouw. 
 
Die gastvrouw is Valérie Barkowski, de artistiek directeur, designer, styliste 
en reizigster die verzamelt en creëert op het ritme van haar gevoelens. Met 
respect voor tradities en vakkennis werkt ze altijd samen met ambachtsmensen 
die textiel en kunstvoorwerpen creëren met een ziel en een verhaal, zo 
authentiek dat ze elke modegril trotseren. Dar Kawa is haar thuis. Je ontdekt 
er haar creaties en ziet meteen dat over elk detail in het huis zorgvuldig is 
nagedacht. In Dar Kawa staan verschillende souvenirs zij aan zij, zoals die van 
de Stichting Sahart: schilderijen, foto’s, herinneringen aan alle kunstenaars die 
hier hebben verbleven. 
 
Dar Kawa bestaat uit een grote patio waar de sinaasappelbomen voor een 
weldadige schaduw zorgen. De woning telt vier grote kamers, stuk voor stuk met 
een unieke inrichting en elk met een eigen badkamer en dakterras, ideaal om 
een muntthee te drinken terwijl de zon ondergaat over de medina. 
De riad beschikt ook over zijn eigen spa, eveneens op het dak, waar je na een 
dag kuieren door de souks van een welkome massage kan genieten. 
 
Dar Kawa is meer dan een hotel. Dar Kawa is liefde op het eerste gezicht, 
een cocon om te herbronnen en mooie momenten met vrienden delen. Ook het 
personeel, de altijd glimlachende mensen die Valérie al sinds het begin van dit 
avontuur vergezellen, belichamen de ziel van het huis: Abdelhadi zorgt voor een 
hartverwarmende ontvangst, Saïda voor onovertroffen couscous, Laaziza voor 
het in de watten leggen van de gasten. 
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FACT SHEET  

ACCOMMODATIONS  

• 2 Junior Suites with en suite bathroom  
• 2 Double Rooms with en suite bathroom  
• Shared central patio  
• Terrace/ Rooftop  
• In house Spa  

BOOKING AND RATES 

• Private rental only  
• Price 950€/night. The rate includes breakfast and local taxes for an 

occupation of 8 persons.  

EXTRAS  

• Extra beds can be arranged in the Suites at the rate of 50€/bed.  
• Maximum occupency 12 persons.  
• Dar Kawa’s chef can prepare in-house dinners and meals at the request of 
our guests. Please enquire for rates, which vary. 

 

For press enquiries, please contact Sophie Carrée at the following email: 
sophie@sophiecarree.be  

Wil je de riad graag reserveren, neem dan contact op met Céline via 
info@darkawa.net. (De riad staat niet op booking.com.) 

 
 
— 
VALERIE BARKOWSKI 
Creative Direction Handcraft & Embroidered Home Textiles 
valeriebarkowski.com 
 
DAR KAWA 
Darkawa.net 
info@darkawa.net 
 

   


