Het zijn niet enkel de acteurs en regisseur die een film tot
‘cult’ schoppen. Ook de setting, zoals bijzondere hotels,
dragen bij tot de legende. Veel iconische filmhotels
bestaan ook in de echte wereld en zijn voor cinefielen
een overnachting meer dan waard. tekst Sebastiaan Bedaux
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overnachten
op een ﬁlmset

Lost in Translation
Een van de beste en duurste hotels van Tokio is het Park
Hyatt hotel, waarvan iedere filmliefhebber de chique bar
op de 52ste verdieping maar al te goed kent, met dank
aan Bill Murray en Scarlett Johansson in Lost in Translation.
Deprimerend is het hotel (de stad trouwens ook niet!) echter allerminst! Het Park Hyatt mag dan wel in de drukste
wijk van Tokio liggen, toch is het een oase van rust en luxe.
Het hotel palmt de veertien bovenste verdiepingen van
een wolkenkrabber in en biedt 178 ruime en luxueuze kamers aan. Met wat geluk - een heldere hemel komt helaas
niet zo vaak voor - heb je in de New York Bar een zicht op
Mount Fuji, terwijl je van je peperdure cocktail nipt.
Prijs per nacht: vanaf 360 euro
tokyo.park.hyatt.com
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4 Beverly

The Shining

Pretty Woman

Een van de bekendste
resorts uit de filmgeschiedenis is ongetwijfeld The
Overlook Hotel uit Stanley
Kubricks meesterwerk The
Shining. Het uitgestrekte
en afgelegen hotel heet
eigenlijk Timberline Lodge
en is gelegen in de
Amerikaanse staat Oregon.
Dankzij Kubrick caretaker
Jack Nicholson is de
Timberline Lodge een
ware toeristische attractie
geworden die elk jaar meer
dan een miljoen bezoekers
trekt. Een horrorhuis met
vreemde verschijningen,
een doorgedraaide conciërge en kapot gehakte
deuren is het echter niet.
Rust, luxe, comfort en
gezelligheid worden hier
hoog in het vaandel gedragen.

Een scène naspelen uit Pretty
Woman, waar doe je dat beter
dan in het hotel waar Richard
Gere en Julia Roberts elkaar
intiemer leerden kennen?
Gelegen in Beverly Hills, vlakbij
Rodeo Drive, biedt het Beverly
Wilshire 395 kamers en suites,
80 jaar Hollywoodgeschiedenis
en een sterrenrestaurant van
Wolfgang Puck. Verblijven doe
je in de Pretty Woman-suite
(prijs op aanvraag), terwijl een
personal shopper klaar staat
met advies én een Rolls-Royce.

Timberline
Lodge

Prijs per nacht:
vanaf 98 euro,
skipas inbegrepen
timberlinelodge.com

Park Hyatt Tokio

Wilshire

The Bellagio
Ocean’s Eleven
Wie aan Las Vegas denkt - en meer
bepaald aan films over de stad der
zonden - komt automatisch uit bij
The Bellagio, het wereldberoemde
resort en casino op de Strip. Niet alleen zijn scènes uit The Hangover en
Rush Hour 2 hier opgenomen, The
Bellagio is vooral bekend bij filmfanaten dankzij Steven Soderberghs Ocean’s Eleven. Met twee torens van 36
en 33 verdiepingen, bijna 4.000 kamers en een casino-oppervlakte van
10.800 vierkante meter valt er in The
Bellagio genoeg te beleven. De kluis krijg je vermoedelijk niet te zien tijdens je verblijf, maar de legendarische fonteinen voor het hotel maken dat
gemis meer dan goed.
Prijs per nacht: vanaf 111 euro
bellagio.com

Prijs per nacht: vanaf 515 euro
fourseasons.com/beverlywilshire

Taj Lake Palace
Octopussy

Ditt ‘drijvende hotel ligt midden in Lake Pichola, een van
de vele meren die de Indiase stad Udaipur rijk is. Het
voormalige zomerpaleis van de maharadja - geheel in
marmer opgetrokken - werd in de tweede helft van de
20ste eeuw omgetoverd tot een luxehotel en kwam in 1971
in het bezit van Taj Hotels. Niet alleen toeristen zijn weg
van de unieke ligging en setting op het water, ook James
Bond was er van onder de indruk in de Bondklassieker
‘Octopussy’. Om het met gadgettovenaar Q te zeggen:
“Double-0 seven on an island populated exclusively by
women? We won’t see him till dawn!”
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Prijs per nacht: vanaf 310 euro
tajhotels.com
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Oak Alley
Plantation

OVERNACHTEN OP EEN FILMSET

Interview with the Vampire
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Scarface

De film Police Academy 5: Assignment:
Miami Beach heeft uiteraard niemand
gezien, maar hotel The Fontainebleau in
Miami Beach kan nog met andere films
pochen. Zo werden er in dit resort scènes
van The Bodyguard opgenomen, die we
uiteraard ook niet gezien hebben! Maar
cinefielen herkennen vast wel het zwembad van The Fontainebleau dat gebruikt
werd in Scarface.
Prijs per nacht: vanaf 170 euro
fontainebleau.com
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Prijs per nacht:
vanaf 108 euro
oakalleyplantation.com
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Hotel Vertigo
Vertigo

In Nob Hill, een fancy wijk in San
Francisco, ligt Hotel Vertigo, dat
beter bekend is als… het hotel uit de
film Vertigo van Alfred Hitchcock.
Wie hier binnenstapt, komt volgens
de uitbater terecht in een Hitchcocksiaanse wereld, wat dat ook moge
betekenen. Alleszins speelt de film
non-stop in de lobby van dit boetiekhotel.
Prijs per nacht: vanaf 160 euro
haiyi-hotels.com/hotelvertigosf

The Plaza
Hotel

10
Crocodile Dundee

8
The Fontainebleau

Dat vampieren een mooi
onderkomen prefereren,
weten we al sinds 1994,
toen Interview with the
Vampire uitkwam. Een deel
van de film werd opgenomen in de Oak Alley
Plantation, een statig landhuis dat gebouwd werd in
de 19de eeuw in de
Amerikaanse staat Louisiana. Overnachten kan er in
cottages die rond het landhuis geposteerd staan.

Millennium
Biltmore
Hotel
Op zoek naar een luxehotel
in Los Angeles? Who you
gonna call? Ghostbusters!
Juist, de fantastische film
Ghostbusters is hier in de jaren
’80 opgenomen. Maar eigenlijk
biedt dit hotel al meer dan
negentig jaar onderdak aan
celebs en zelfs presidenten.
Prijs per nacht:
vanaf 145 euro
www.millenniumhotels.
com

Echte cinefielen hebben natuurlijk maar
één favoriet: Crocodile
Dundee! De Australische outback-held
overnachtte in deze
film in The Plaza Hotel
in New York, dat later
nog filmbekendheid
verwierf dankzij The
Great Gatsby. Fans van
The Beatles weten natuurlijk al langer dat dit
het hotel was waarin
hun muzikale helden
verbleven, toen ze
voor het eerst naar de
Verenigde Staten trokken.
Prijs per nacht:
vanaf 550 euro
theplazany.com
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