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London hoteller
Storby

    The Wellesley Hotel London ******
    11 Knightsbridge
    London
    SW1X 7QS

I december 2012 åbnede det elegante 
The Wellesley Hotel – det første 6-stjernede 
hotel i London. Med marmorbadeværel- 
ser, store lyse rum med designermøbler 
og en penthousesuite med udsigt over 
Hyde Park er det de færreste, der ville afslå 
en overnatning her. Derudover har hotellet 
sin egen cigarlounge, jazzlounge, restau-
rant og whiskey-bar, som en kulisse i den 
bedste James Bond-film. 

    Pris for en overnatning fra 4.000 kr. 

    Sanderson Hotel *****
    50 Berners Street
    Central London
    London W1T 3NG
 

Sanderson London er et sandt design-
eventyr for Philippe Starck-fans. Her blan-
des Salvador Dalis kurvede læbesofa med 
klassiske 60’er-mosaikker og håndskårne 
afrikanske møbler. Det er stiligt og trendy 
på den urbane facon. Du skal bo her, hvis 
du sætter pris på unik indretning, farverig 
kunst  og kultur, som gerne må have noget 
på hjertet. 

    Pris for en overnatning fra 2.200 kr.

    The Dorchester Hotel *****
    9 Tilney Street
    City of Westminister
    W1K 1BJ

Dette Art Deco-hotel er et af Hollywood-
stjernernes yndlingsresidenser, når de be- 
søger den britiske hovedstad. Her er gour-
met i restauranten, afternoon tea i patis-
seriet, marmor på toilettet og overdådig 
indretning på værelserne. Hotellet er klas-
sisk engelsk, pompøst og har en højtidelig 
stemning, så man føler sig sendt tilbage til 
et tidligere århundrede.

    Pris for en overnatning fra 3.500 kr.
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Elsker du luksus og service ud over det sædvanlige og er smukke omgivelser og gennemført komfort en vigtig del af dit 
ophold i London? Så se her, hvor vi præsenterer de absolut lækreste hoteller med helt op til 6 funklende stjerner for dig.


