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3 Locaties in uw favorieten 

 by  Toglenn   

The Peninsula 

"Geraffineerd en Ongelooflijk Chi-Chi"

Het Peninsula hotel, naast het agentschap CAA, richt zich op gasten met

een geraffineerde betekenis van stijl en een smaak voor het goede leven.

Het hotel wordt gekenmerkt door het weelderige decor, de onberispelijke

service en de ongelooflijke belevingswaarde. Al vele jaren is het één van

de plekken in de stad waar je gezien wilt worden. Uitgebreide ontbijtjes

en lunches zijn gewoon in het bijgevoegde restaurant Belvedère die

tevens diners verzorgen. Het Roof Garden Terrace serveert light-lunches

die afgestemd zijn op het Seizoen. The Living Room, die een prachtig

uitzicht biedt op de tuin, biedt thee, champagne en cocktails. Bezoek het

inpandige Spa om te relaxen. Parking Service is mogelijk. Rolls Royce of

Limousine service wordt in de omgeving aangeboden. De check-in is 24

uur per dag mogelijk.

 +1 310 551 2888  www.peninsula.com/en/be

verly-hills/5-star-luxury-

hotel-beverly-hills

 pbh@peninsula.com  9882 South Santa Monica

Boulevard, Beverly Hills CA

 by Booking.com 

JW Marriott Santa Monica Le

Merigot 

"Stay in Style"

Next to Venice Beach and Santa Monica Pier, JW Marriott is inspired by

the hotels on France's Cote d'Azur. It features an award-winning

restaurant and a spa with pool, sauna and gym. Rooms at JW Marriott

Santa Monica Le Merigot are decorated in creamy colors and include

marble bathrooms. Guest rooms extend out to private furnished balconies.

A flat-screen TV is also included in all rooms. Guests can enjoy fine dining

at the in-house Cezanne Restaurant, serving a fusion of different cuisines.

Many cafes and restaurants can be found on Ocean Avenue and Ocean

Front, just steps away. Le Troquet Patio Lounge is also available to guests

at the property. It is open for lunch and dinner in a casual, relaxed

atmosphere. Other popular attractions near Santa Monica JW Marriott

include Santa Monica Civic Auditorium and the Memorial Open Air

Theatre, less than 1 mile away.

 +1 310 395 9700  www.marriott.com/hotels/travel/laxl

m-jw-marriott-santa-monica-le-

merigot/

 1740 Ocean Avenue, Santa Monica CA

Shutters Hotel on the Beach 

"Recht op het Strand"

Gelegen op het schone Santa Monica zand, biedt dit hotel uitstekend

zeezicht, surfgeluiden en , geluiden en cottage-stijl kamers aan zee. Op

maat gemaakt luxueus stranddecor stroomt door in dit plush hotel, net als

de mooie, ogenschijnlijk driedimensionale schilderijen, de beeltenissen

van de dagen van Santa Monica in de jaren 1930. De nabijheid van de

branding maakt het de ideale keuze voor mensen die willen slapen bij het

geluid van de zee. Diner keuzes omvatten 1 Pico, een eesteklas gebied

voor Los Angeles' restaurants en Handle Bar, waarin dagelijks een Happy

Hour wordt gehouden.
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 +1 310 458 0030  www.shuttersonthebeach.

com/

 reservations@shuttersonth

ebeach.com

 1 Pico Boulevard, Santa

Monica CA
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