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Se & gJøRe
los angeles er byen der kelnere er skuespil-
lere og negledesignere har agenter. høyenergisk 
og høylytt, fylt av hedonister og livsstilsguruer, 
stjerner bak solbriller og wanna be-stjerner bak 
enda større solbriller. prangende reklameplaka-
ter, skarpe lys og tøffe biler: la er en by som alle 
elsker å hate, men uansett hvordan man ser det, 
en by man bør oppleve i hvert fall en gang i livet.

av landet, og de unge (og 
ikke fullt så unge) håpefulle 
som drømmer om ære og 
berømmelse.

Førstegangsbesøkende 
blir ofte overveldet. Hvor 
begynner man? Hva ser 
man først? Og hva med alle 
motorveiene? Beste tips 
er: Slapp av, og gjør noen 
prioriteringer. Film- og TV-
interesserte burde starte 
i Hollywood og Universal 
Studios. Strandløver og fri-

hollywooD
Hedre dine favorittstjerner 
og plakettene deres ved 
Hollywoods Walk of Fame, 
eller dra til underholdnings-
senteret Hollywood & High-
land Center for fantastisk 
utsikt til Hollywood-skiltet i 
åskammen. Er du en ekte 
filmfantast, vil du ha glede 
av en tur til Kodak Thea-
tre, der Oscar-utdelingen 
finner sted, eller tilbring 
en time på Hollywood 

 føRStegangS-
BeSøkenDe BliR 
ofte oveRvelDet. 
hvoR BegynneR 
Man? hva SeR Man 
føRSt? og hva MeD 
alle MotoRveiene? 
BeSte tipS eR: Slapp 
av, og gJøR noen 
pRioRiteRingeR. 

luftsfolk kan starte i Santa 
Monica, Venice eller Malibu, 
eller tilbringe en formiddag 
i Griffith Park, en av landets 
største byparker. Kulturelt 
interesserte bør ta seg en 
tur på Getty-senteret, Los 
Angeles County Museum of 
Art (LACMA) eller Norton 
Simon Museum. Og de 
urbane kan begynne med 
å utforske sentrum av Los 
Angeles. 

Millioner av besøkende 
kommer hvert år til Los 
Angeles, ivrige etter å 
oppfylle den amerikanske 
drømmen, følge i stjerne-
nes fotspor og observere 
de rike og berømte leve ut 
sine såpeoperaliv. Fantasi-
verdenene Disneyland og 
Hollywood, råflottheten i 
Beverly Hills og Malibu og 
den solfylte strandkulturen 
er bare noen av attraksjo-
nene i ”Englenes by”.

Los Angeles er ikke 

egentlig en by, men heller 
en utstrakt metropol som 
utgjør mer enn 80 bydeler 
vevd sammen av et over-
veldende nettverk av over-
fylte motorveier. Sentrum 
er en blanding av kulturer 
og lokalsamfunn: De tradi-
sjonelle urtelegene i Chi-
natowns Bamboo Lane, 
Little Tokyo med sushibarer 
og japanske hager, og den 
trange latinogaten Olvera 
Street. Befolkningen utgjø-
res av mennesker fra 140 
land som snakker 96 for-
skjellige språk, av men-
nesker som har reist hjem-
mefra for å finne aksept for 
ideer og ukonvensjonelle 
livsstiler som ikke tolere-
res i mer konservative deler 
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Museum. Musikkinteres-
serte bør sette av tid til den 
fantastiske musikkforretnin-
gen Amoeba Records. En 
eller annen gang i løpet av 
dagen bør du gå og se en 
film � du er tross alt i Hol-
lywood. 

UniveRSal StUDioS
En av de aller mest popu-
lære severdighetene i 
Los Angeles er Universal 
Studios Hollywood, etter 
sigende verdens største 
filmstudio. Hovedattrak-
sjonen er Studio Tour, en 
guidet trikketur som tar 
besøkende gjennom det 
enorme filmkomplekset, 
forbi stjernenes omkled-
ningsrom og velkjente 
filmsett som en gammel 
westernlandsby og scener 

og rekvisittavdelingen,  
garderoben og film- og  
TV-sett der man av og til 
kan se skuespillere under 
filmingen.  
Pris: $42 
Adresse: 4000 Warner 
Boulevard, Burbank
Tlf: +1 818 954 3000
wbsf.warnerbros.com

weSt la
Dette er bydelen der stjer-
nene lever, shopper og 
går på byen. Området 
inkluderer noen av Los 
Angeles� mest prestisje-
fylte nabolag, som Beverly 
Hills og Bel Air. Du kan bli 
med på guidede turer for 
å se hjemmene til de rike 
og berømte, eller kjøpe et 
kart som viser hvor de bor, 
og ta turen på egen hånd. 
I West Hollywood finnes 
noen av områdets beste 
restauranter, mest trendy 
og eksentriske butikker og 
moderne gallerier langs 
Melrose Avenue og Santa 

Monica Boulevard. Sunset 
Strip, en del av Sunset 
Boulevard, er kjent for sitt 
energiske natteliv med roc-
keklubber, barer og fasjo-
nable hoteller.

StRenDene
Milevis med sandstrender 
strekker seg langs Stille-
havskysten og utgjør kjer-
nen i den kaliforniske livs-
stilen. Malibu er det mest 
naturskjønne nabolaget i 
LA, med brede sandstren-
der, grønne parker og 
digre herskapshus. I Santa 
Monica finner du landemer-
ket Santa Monica Pier, med 
1920-talls tivoliattraksjo-
ner og sjømatrestauranter. 
Venice Beach gir deg den 
klassiske LA-opplevelsen 
med vakre, solbrune krop-
per som cruiser på rulle-
skøyter langs stranden til 
Muscle Beach, der svette, 
vektløftende muskelbunter 
flekser bicepsene for tilsku-
erne.  

 MileviS MeD SanDStRenDeR StRekkeR 
Seg langS StillehavSkySten og 
UtgJøR kJeRnen i Den kalifoR-
niSke livSStilen. MaliBU eR Det 
MeSt natURSkJønne naBolaget i la, 
MeD BReDe SanDStRenDeR, gRønne 
paRkeR og DigRe heRSkapShUS

fra ”Tilbake til fremtiden”-
filmene og Jurassic 
Park. Det finnes også  
en temapark med film 
relaterte karuseller og  
spesialeffekter. 
Pris: $61
Adresse: 100 Universal 
City Plaza, University City
Tlf: +1 818 622 3801 
www.universalstudiosholly-
wood.com

waRneR BRoS
Den guidede turen hos 
Warner Bros gir et mer 
omfattende og teknisk inn-
blikk i hvordan et filmstudio 
fungerer enn omvisningen 
hos Universal Studios.  
Den to timer lange turen  
tar besøkende med til lyd- 

getty CenteR
I motsetning til hva de 
fleste tror, har LA en intel-
lektuell, raffinert side. 
Getty-senteret har en stor 
samling malerier, fotogra-
fier og andre kunstsamlin-
ger samlet på en spektaku-

lær bakketopp med utsikt til 
Santa Monica-fjellene, Stil-
lehavet og hele byen.  
Pris: Gratis
Adresse: 1200 Getty 
Center Dve  
Tlf: +1 310 440 7300 
www.getty.edu
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neverdige spesialiteter som 
hummercocktail med kaviar 
og saftig, stekt tunfisk 
dryppet med en lett hvit-
løkskrem.  
Adresse: 11941 Ventura 
Blvd., Studio City 
Tlf: +1 818 760 3348

MéliSSe
En av LAs mer oppdekkede 
restauranter i en ellers 
svært uformell by, med 
krystallysekrone, blomster 
og kinaporselen. Kjøkken-
sjef og eier Josiah Citrin 
bruker sesongens råvarer 
for å diske opp moderne 
franske retter som stekt 
gåselever med fiken i 
søtvin, og kalv i sjokolade-
saus. 
Adresse: 1104 Wilshire 
Blvd., Santa Monica 
Tlf: +1 310 395 0881 

noé
Innegjemt i fjerde etasje 
på Omni Hotel Los Ange-
les ligger en av byens mest 
omtalte restauranter, og de 
eksperimentelle rettene kan 
like gjerne komme i shot-
glass som på tallerken (hva 

med en rekemartini?). 
Adresse: 251 South Olive 
Street
Tlf: +1 213 356 4100

CiUDaD
Fargerike, latinamerikansk 
og organisk mat i toppklas-
sen, omfattende tapas-
meny og friske mojitos.  
Adresse: 445 South Figue-
roa Street
Tlf: +1 213 486 5171

Mat & DRikke
ReStaURanteR
enkelte hevder at la-kjøkkenet står for noe av 
den mest kreative og eksperimentelle matlagin-
gen på den vestlige halvkulen. Byen befinner 
seg i et globalt veikryss med påvirkning fra en 
kosmopolitisk blanding av folk, mat og kjøkken-
tradisjoner.

kafeeR

angeliqUe Café
Denne hjemmekoselige, 
rustikke kafeen er en favoritt 
blant byens frankofile, og et 
hyggelig sted å starte dagen 
med en enorm cappuccino 
og en fransk omelett.
Adresse: 840 South Spring 
Street

SqUaRe one Dining
Sjarmerende kafé i West 
LA som serverer fantastisk 
frokost hele dagen, med 
ferske, organiske råvarer. 
Adresse: 4854 Fountain 
Avenue

a.o.C.

Denne restauranten og 
vinbaren har revolusjonert 
kjøkkenet i LA, som pioner 
for småmat-konseptet som 
siden har feid over byen. 
Tapasmenyen er perfekt 
matchet med vinlisten.    

Adresse: 8022 W. 3rd St. 
Tlf: +1 323 653 6359

aSaneBo
Denne relativt uoppda-
gede restauranten hevdes 
å være byens beste japan-
ske. De høflige kokkene 
introduserer deg for min-

BaReR & natteliv
nattelivet i la er mer enn paris hilton som viser 
stumpen til paparazzifotografer. en uke med  
nattlige eventyr kan gi deg en smak av alt fra 
kjendisklubber, designer- og salsabarer til  
komikerklubber og banebrytende teater.

Conga RooM
Latinamerikansk musikk, 
hovedsaklig salsa, og tro-
pisk interiør i en populær 
musikklubb eid av lokale 
celebriteter.  
Adresse: 5364 Wilshire 
Blvd

laUgh faCtoRy
Standup-komikere i topp-
klassen og uannonserte 
kjendiser som stadig stikker 
innom, som Chris Rock. 
Adresse: 8001 Sunset Blvd

Downtown la 
StanDaRD
Trendy loungebar med 
rosa sofaer og DJ. Tak-
terrassen, med fantastisk 
utsikt over byen, oppvar-
met svømmebasseng og 
vannsenger gjør det verdt 
å vente i køen. 
Adresse: 550 S. Flower St

golDen gopheR
En gang i tiden var Golden 
Gopher en speakeasy, 
men i disse dager renner 
det friskt fra kranene. Den 
renoverte baren er pas-
sende mørk og hemme-
lighetsfull, med røde mur-
steinsvegger og romslige 
brune båser. 
Adresse: 417 West Eighth 
Street
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Shopping
Rodeo Drive er det shoppingområdet flest besø-
kende ser ut til å flokke seg ved, og butikkene 
her har et godt rykte for eksklusive, internasjo-
nale moteforretninger.

stort utvalg designbutikker, 
antikkforhandlere og kunst-
gallerier. For det beste 
utvalget spesielle klær og 
fiffig tilbehør, dra til byde-
lene Silver Lake, Los Feliz 
og Echo Park. Påvirknin-
gen fra Hollywood er aller 
tydeligst i byens impone-
rende utvalg musikkfor-
handlere, mange av dem 
med jevnlige opptredener 
av større artister, og bok-
handlere som spesialise-
rer seg på film, teater og 
kunst.

BoalteRnativeR

var en magnet for stjerner 
og glamour i Hollywoods 
gullalder, og hotellbaren 
Teddys er fortsatt en favo-
ritt blant byens kjendiser. 
Kjøl deg ned ved Tropicana 
Pool Bar for å unngå papa-
razziene. 
Pris: Dobbeltrom fra $200
Adresse: 7000 Hollywood 
Blvd 
Tlf: +1 323 466 7000
www.hollywoodroosevelt.
com

ShUtteRS on the 
BeaCh
Dette hotellet ligger rett på 
stranden (i fall du lurte), 
og er blitt synonymt med 
urban virkelighetsflukt. 
Rommene har luksusbad 
med boblebad og alskens 
spa-produkter, og skap du 
kan gå inn i fylt med kunst-
bøker og kuriosa. Interiøret 
og beliggenheten på stran-
den gjør dette til et av Sør-
Californias mest populære 
luksushotell.
Pris: Dobbeltrom fra $325
Adresse: 1 Pico Blvd., 
Santa Monica 
Tlf: +1 310 458-0030 eller 
+1 800 334 9000
www.shuttersonthebeach.
com

hollywooD  
RooSevelt hotel
Dette praktfulle gamle, 
nylig renoverte hotellet 
åpnet i 1927, og den første 
Oscar-utdelingen fant sted 
her samme år. Hotellet 

 foR Boho-
ChiC-klæR, pRøv 
vintageBUtikkene 
og De nye DeSig-
neRBUtikkene 
(MaRC JaCoBS, paUl 
SMith, MaRni) på 
MelRoSe avenUe  
og MelRoSe plaCe  
i weSt hollywooD ...

vil du se kjendiser? Prøv 
de prangende boutiquene 
på Robertson Boulevard. 
For boho-chic-klær, prøv 
vintagebutikkene og de nye 
designerbutikkene (Marc 
jacobs, Paul smith, 
Marni) på Melrose Avenue 
og Melrose Place i West 
Hollywood, eller de mer 
spesielle butikkene langs 

Abbot Kinney Boulevard i 
Venice.
 
Hvis du foretrekker 
rene og konservative snitt, 
ta en handletur langs 
Montana Avenue i Santa 
Monica. Kunst- og design-
strøket Beverly og Robert-
son boulevards og øvre 
Melrose Avenue har et 

USa hoStelS  
hollywooD
Dette energiske ungdoms-
herberget er for dem som 
vil kaste seg hodestups inn 
i Hollywoods natteliv og 
bruke pengene på cocktails 
og moro framfor sjokolade 
på hodeputen. 
Pris: Dobbeltrom fra $60
Adresse: 1624 Schrader 
Blvd, Hollywood 
Tlf: +1 323 462 3777
www.usahostels.com/hol-
lywood
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flyplaSSen
Los Angeles International 
Airport (LAX) ligger 24km 
sørvest for Los Angeles. 
En gratis flybuss kjører 
til Metro Rail Green Line 
Aviation Station fra nedre 
nivå på hver terminal, og 
en annen flybuss kjører 
til bussterminalen, der du 
kan ta buss videre til resten 
av byen. Drosjer kjører fra 
ankomsthallen, og koster 
rundt $35 til sentrum.
 

lokaltRafikk
Los Angeles er spredt over 
et så stort område at det å 
komme seg rundt uten bil 
kan være både frustrerende 
og tidskrevende. Fordelen 
er at LA er et av de rime-
ligste stedene i USA å leie 
bil. Det kompliserte nett-
verket av motorveier kan 
være skremmende hvis du 
ikke er vant til å kjøre i stor-
byer, men med en god kart-
leser er leiebil den beste 
måten å se LA. Det er også 

mulig å komme seg rundt 
med buss, men regn med 
å måtte skifte ofte. Metro-
systemet har tre linjer som 
dekker en liten del av LA, 
men har mange avganger 
og er en effektiv måte å 
komme seg rundt.

poSt
Postkontorer finnes over 
hele byen – du kan ringe 
+1 800 275 8777 for infor-
masjon om postkontoret 
nærmest der du bor. 

DRoSJe
Drosjer er enkle å få tak i, 
men kan koste dyrt på grunn 
av de store avstandene.  

apotek
CVS PHARMACy
1001 Westwood Blvd 
Tlf: +1 310 209-9141

tannlege
LOS ANGELES FREE 
CLINIC
6043 Hollywood Blvd  
Tlf: +1 323 462 4158 

fakta

innByggeRe
13 millioner

valUta . 
1 USD = 100 cents

åpningStiDeR 
Banker har åpent på 
hverdager mellom 09 
og 15 eller senere, 
og enkelte på lørdag 
morgen. Forretninger 
har som regel åpent 
mellom 09 og 18 fra 
mandag til lørdag, mens 
de fleste kjøpesen-
tre holder åpent til 21. 
Mange kjøpesentre og 
større forretninger holder 
åpent på søndager. 

aviSeR
Los Angeles Times
LA Weekly
Los Angeles Magazine 
(guide til underhold-
ningsliv, kunst, konser-
ter og restauranter)

nøDnUMMeR
911

gReit å vite

kaRt

telefon
Landsnummeret til USA er +1

elektRiSitet
110 v/60Hz

inteRnett
www.visitlosangeles.com
www.lacity.org

tURiStByRå
HOLLyWOOD VISITORS 
CENTRE
6801 Hollywood Blvd 
90017  
Tlf: +1 323 467 6412 
Åpent: Mandag-lørdag fra 
10-22, søndag fra 10-19.
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