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The Geffen Contemporary at
MOCA
"Big Museum in Little Tokyo"

by vmiramontes

+1 213 625 4390

This museum run by the Museum of Contemporary Art (MOCA) is an
important landmark in Little Tokyo. It is one of the three MOCA museums
in the city. The spacious establishment has a gallery where exhibitions of
renowned artists are hosted and a reading room stocking books. Opened
in 1963, it offers more than 40, 000 square feet of exhibition space.
www.moca.org/visit/geffe
n-contemporary

info@moca.org

152 North Central Avenue,
Los Angeles CA

Natural History Museum of Los
Angeles County
"Astonishing Wonders"

by RuggyBearLA

Since 1913 Natural History Museum has been delighting people of all ages
with entertaining exhibits about our world, both natural and cultural. Visit
such wonders as the rarest shark in the world, a zoo full of insects and 20
dinosaur skeletons. Several special exhibits are also presented throughout
the year.

+1 213 763 3466

nhm.org/

info@nhm.org

900 Exposition Boulevard,
Los Angeles CA

Griffith Park
"Los Angeles' Urban Wilderness"

by Coolcaesar at English
Wikipedia

Spread over 4,210 acres (1,704 hectares) of the eastern end of the Santa
Monica Mountains, Griffith Park is often referred to as "the Central Park of
Los Angeles". The municipal park is one of North America's largest urban
green spaces. There's ample opportunity for outdoor activities like hiking,
horseback riding and tennis, alongside popular attractions like the Griffith
Observatory, the Los Angeles Zoo, the Greek Theater and the iconic
Hollywood Sign. At the confluence of landscaped greenery and rugged
wilderness, Griffith Park is Los Angeles' most treasured recreational venue
and scenic escape.

+1 323 644 2050 (City Park Council)

www.laparks.org/dos/parks/griffithP
K/

4730 Crystal Springs Drive, Los
Angeles CA

Page Museum at the La Brea Tar
Pits
"Ice Age Fossils on Display"

by daryl_mitchell

The Page Museum shares the same location as the La Brea Tar Pits, so
after you've witnessed the Pits which once entrapped Ice Age mammals,
you can step inside and view the fossil remains. There are massive
displays of mammoths, saber-toothed cats and an incredible collection of
dire wolves. There are also exhibits of insects, plants and birds. Especially

fascinating is the display of the skeletal remains of the La Brea Woman
who is said to have lived about 9000 years ago. This is an extraordinary
experience for the entire family.
+1 323 857 6300

info@nhm.org

5801 Wilshire Boulevard, La Brea Tar
Pits, Los Angeles CA

Hollywood Walk of Fame
"Herziene Naam en Faam"

by clphotography2013

+1 323 469 8311

The Walk of Fame is voornamelijk een eerbetoon aan Johnny Grant, een
voormalige burgemeester van Hollywood en een volhoudende promotor
van Tinsel Town. Je kan je niet vergissen in welke stad je bent, aangezien
je over de stoep de wereldberoemde gouden sterren ziet. Verspreid over
de uitgestrekte Hollywood Boulevard, bij de kruising van Hollywood en
Vine, zijn meer dan 2500 ingelegde bronzen sterren van een aantal van
de meest beroemde personen uit de film, radio, tv, opname, en theater
industrie. Beroemdheden worden regelmatig toegevoegd, dus bel naar de
Chamber of Commerce of je een van de aankomende ceremonies mag
bijwonen om te zien hoe een ster onsterfelijk wordt.
www.walkoffame.com/

info@hollywoodchamber.n
et

Hollywood Boulevard and
Vine Street, Los Angeles CA

LACMA: Los Angeles County
Museum of Art
"Een Van de Beste Van Het Land"

by Gunnar Klack

+1 323 857 6000

In overweging nemend dat de stad Los Angeles de op een na grootse stad
van Amerika is, is het alleen maar logisch dat een van de eersteklas kunst
musea hier gevestigd is. LACMA, zoals het locaal genoemd wordt, heeft
een permanente collectie aan kunst vanuit alle hoeken van de wereld. Van
kunst gedateerd uit 6000 voor Christus tot Renaissance schilderijen,
foto's, sculpturen van de eind 20e eeuw. Het duurt weken om de volledige
collectie hier uitvoerig te bekijken. Soms wordt dit museum gebruikt voor
film screenings of gratis concerten. Bezoek de website regelmatig, of nog
beter, wordt een lid en krijg zo regelmatig nieuws van komende
tentoonstellingen. De 2e dinsdag van de maand is de entree gratis, tenzij
het een speciale tentoonstelling betreft.
www.lacma.org/

publicinfo@lacma.org

5905 Wilshire Boulevard,
Los Angeles CA

Hollywood Sign
"De Baken van Tinseltown"

by Thomas Wolf, www.fototw.de

+1 323 258 4338

Deze constructie, gelegen bovenop Mt. Lee in Griffith Park, is misschien
het meest bekende symbool van Hollywood. Deze 15 meter hoge letters,
en kunnen overal gezien worden vanuit L.A. en soms vanuit een
voorbijkomend vliegtuig. Oorspronkelijk gebouwd in 1923 met als
volledige tekst ''Hollywoodland''. Het was een promotiestunt om aandacht
te trekken voor woningprojecten dicht bij de Hollywood Hills. In 1970,
waren de letters in zodanige slechte staat dat de stad besloten heeft om
de letters te renoveren en het te promoten als toeristen attractie.
www.hollywoodsign.org/

Off Mullholland Highway, Griffith Park,
Los Angeles CA

by jeffgunn

Runyon Canyon Park
"Natural Beauty"
160 acres (65 hectares) of unspoiled nature can be seen at the east point
of the Santa Monica mountains at Runyon Canyon Park. This pet-friendly
park has two southern entrances and a northern entrance at Mulholland
Drive. Go for a hike or head to the play area where your kids can play.
Keep your camera ready as celebrities are known to unwind here as well.
+1 323 644 6661

www.laparks.org/park/runyoncanyon

2000 North Fuller Avenue, Los Angeles
CA

Rodeo Drive
"Duur Winkelen"

by jjron

+1 310 855 9595

Het is niet overdreven om te zeggen dat Rodeo Drive een aantal van de
duurste panden op de planeet bevat. Herinner Julia Roberts' shoppingaanval in Pretty Woman? Het Rodeo Drive Shopping District is waar ze
naartoe ging. Deze plek bestaat voornamelijk uit een goede mix van
kledingwinkels, restaurants, unieke winkels en het spotten van
beroemdheden. Ben wel gewaarschuwd, sommige winkels zijn zo
exclusief dat er alleen gewinkeld mag worden op afspraak.
rodeodrive-bh.com/

info@rodeodrive-bh.com

Rodeo Drive, Beverly Hills
CA

Getty Center
"Op Naar de Getty"

by Sam Howzit

+1 310 440 7300

Het museum van J. Paul Getty op het Getty Centrum is een museum dat je
niet kunt missen. Met torenhoge dakramen en originele architectuur, is
het één van de beste musea in Los Angeles. Getty stelt een
verscheidenheid ten toon aan; kunst, beeldhouwwerken en foto's van
Europa en Amerika op. Je kunt hier ook oude manuscripten en
decoratieve kunsten bezichtigen . De hoogtepunten van het jaar bestaan
uit Italiaanse Manuscripten van de Middeleeuwen en de Renaissance,
Rembrandt' s Recente Godsdienstige Portretten en Heiligdom en Sluier:
Textiel in Verlichte Manuscripten, om enkelen te noemen. Neem een dag
voor dit museum, zijn Centrale Tuinen en populair restaurant, dat adem
benemend mooi is. De entree is vrij.
www.getty.edu/museum/

gettymuseum@getty.edu

1200 Getty Center Drive, Los
Angeles CA

Venice Beach Boardwalk
"Surf, Sand, and Stores"

by ST33VO

Venice is know for its beach, the glorious stretch of pristine white sands,
the warm sunshine and the palm trees making for the perfect postcard.
You need not step onto the beach in order to experience the vibrant
culture of Venice, just walk along the bustling boardwalk and you will see
the local scene unfold before you. Watch the street performers mesmerize
spectators with their talents, buy something very unique from any of the
shops that line the Boardwalk, or catch the attraction that is the Muscle
Beach, where Arnold Schwarzenegger-worshipers pump iron and strive to
look as big and muscular as possible.

+1 310 396 6764 (Tourist Information)

www.laparks.org/venice/venice.htm

1800 Ocean Front Walk, Venice Beach,
Los Angeles CA

Santa Monica Pier
"Rijden en Winkelen"

by BKD

+1 310 458 8901

Hoog boven de Stille Oceaan in Santa Monica, The Pier voelt meer als een
carnaval dan een plaats om te winkelen. Cirque du Soleil plaatst hier
jaarlijks hun tent op het strand, en er zijn concerten en dansfeesten in de
weekenden in de zomer. Naast de vele restaurants en souvenir stands, is
er een full-service pretpark met een achtbaan, reuzenrad, draaimolen en
arcade. Het einde van de pier biedt een van de mooiste zonsondergangen
in Los Angeles County.
www.santamonicapier.org
/

info@santamonicapier.org

200 Santa Monica Pier,
Santa Monica State Beach,
Santa Monica CA
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