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Millennium Biltmore Hotel 

"Weelderig en Historisch"

De Italiaans-Spaanse invloeden zijn uitgesproken in dit hotel. De

handgeschilderde fresco's, het geliefde interieur, de fonteinen, de

gepolijste houten vloeren, de sierlijke plafonds en de uitbundige

boeketten, dragen allemaal bij aan de klasse en elegantie die dat

praktisch niet onder woorden te brengen is. Een favoriet sinds 1923, en

een lid van de Historic Hotels van America, heeft dit beroemde hotel in de

jaren 1930 en 1940 de Academy Awards verzorgt. Hoogwaardige gasten

hier waren onder andere Winston Churchill, de Presidenten Kennedy,

Ford, Carter en Reagan, maar ook het Britse Koningshuis.

 www.millenniumhotels.com/en/los-

angeles/millennium-biltmore-hotel-

los-angeles/

 biltmore@millenniumhotels.com  506 South Grand Avenue, Los Angeles

CA

 by Booking.com 

Sunset Tower Hotel 

"Betekenisvolle Luxe"

Dit hotel is gebouwd in 1929 en was voorheen bekend als de Argyle,

gebouwd aan de voet van de Hollywood Hills, en biedt een spectaculair

uitzicht. De collectie aan films, boeken en Hollywood portretten in het

hotel zorgen ervoor dat zelfs de gewone observeerder even stopt en gaat

kijken naar de collectie. Zie objecten van Marilyn Monroe, John Wayn en

vele anderen die hier verbleven, en kijk uit naar een bekend uitzicht, dat je

misschien herkent uit een van de vele films die hier zijn opgenomen. Op

deze plaatsen voel je een stukje geschiedenis. Een parkeer Service is

optioneel.

 www.sunsettowerhotel.com/  info@sunsettowerhotel.com  8358 Sunset Boulevard, Los Angeles

CA

 by Booking.com 

Hotel Bel-Air 

"Geïsoleerde Magische Haven"

Één mijl van de Rodeo Drive en de Universiteit van Californië, Los Angeles

(UCLA), is dit wonderlijke en magische jaren '40 Missie-stijl hotel,

gebouwd op vijf-hectare bostuin. De meander over de brug op het

Zwanenmeer zie je als je de foyer/ontvangstruimte ingaat, en wordt je

vervoerd naar een land van sprookjes en anonimiteit. De Californië-Franse

keuken in de eetkamer heeft vele prijzen gewonnen. Blijf ook nog even

voor een drankje in de bar of op de patio en geniet van de pianist. De

tarieven variëren per seizoen.

 www.dorchestercollection.com/en/l

os-angeles/hotel-bel-air

 reservations.hba@dorchestercollecti

on.com

 701 Stone Canyon Road, Los Angeles

CA
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The Georgian Hotel 

"Art Deco Grand Hotel"

Gebouwd in 1933, dit klassiek herrezen hotel was een favoriete plek van

Hollywood beroemdheden. Het hotel heeft een one-time speakeasy, waar

gasten nu ontbijten, deze zou gestart zijn door gangster Bugsy Siegel.

Elke kamer is comfortabel, goed ingericht en heeft alle luxe en gemakken

die u verdient inclusief volledige bediening- en parkeerservice. Veel

kamers hebben volledig of gedeeltelijk zeezicht.

 www.georgianhotel.com/  reservations@georgianhotel.com  1415 Ocean Avenue, Santa Monica CA
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