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Kuva: Krista Ahonen

Kuninkaallisten suosikki ja elokuvien
kuvauspaikka – tällainen on Penangin
upein luksushotelli

Malesialaisessa Eastern & Oriental Hotel -hotellissa pääsee nauttimaan
luksuksesta ja historiallisesta tunnelmasta. Katso kuvat hotellista!
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Kuuluisia yövieraita ja elokuvista tuttuja paikkoja

Vuonna 1885 perustettua Eastern & Oriental Hotel -luksushotellia pidetään Penangin saaren
vanhimpana. Penangin alueen pääkaupungissa George Townissa sijaitsevan hotellin
perustivat Sarkiesin veljekset, jotka tunnetaan paremmin Singaporen luksushotelli
Rafflesista.

Hulppeassa viiden tähden hotellissa ovat sen historian varrella yöpyneet monet
kuninkaalliset, kuten Englannin prinssi Charles ja Brunein sulttaani. Hotelli on ollut suosittu
myös julkisuuden henkilöiden keskuudessa, ja vieraina on nähty muun muassa koomikko
Charlie Chaplin ja näyttelijä Rita Hayworth.

Hotellin ainutlaatuisen miljöön ansiosta Eastern & Oriental Hotel on myös toiminut
kuvauspaikkana monille paikallisille ja kansainvälisille elokuville. Hotellin saattaa nähdä
esimerkiksi suursuosioon nousseessa Crazy Rich Asians -elokuvassa, jonka avauskohtaus
kuvattiin hotellin aulassa. Singaporeen sijoittuvasta elokuvasta suurin osa on kuvattu itse
asiassa Malesiassa.

Modernia luksusta ja historian havinaa

Eastern & Oriental Hotel -hotelli koostuu kahdesta erillisestä siivestä, jotka ovat Heritage
Wing ja Victory Annexe. Heritage Wing on hotellin alkuperäinen puoli, jonka huoneisiin ja
yleisiin tiloihin tehtiin kattava remontti vuonna 2019. Sisustuksessa on haluttu säilyttää
siirtomaa-ajan tyyliä ja kauniit yksityiskohdat ilahduttavat silmää.

Heritage Wingin huoneet ovat eritasoisia sviittejä. Pienimmätkin sviiteistä ovat noin 60
neliömetrin kokoisia ja niissä on king size -kokoiset vuoteet sekä erillinen oleskelutila.
Puolen yövieraille on oma aamiaisravintola The Cornwallis ja huoneiden hintaan sisältyvät
myös esimerkiksi minibaarin tuotteet ja päivittäinen sanomalehti. Victory Annexe -puoli on
sisustukseltaan ja tunnelmaltaan hieman modernimpi, ja se sopii myös bisnesmatkailijoiden
tarpeisiin.

Eastern & Oriental Hotel -hotellissa on kaksi uima-allas aluetta. Heritage Wingin uima-
allasalue on vain sen asukkaiden käytössä. Hotellista löytyy myös kuntosali sekä spa, joka
tarjoaa monipuolisesti erilaisia hoitoja kuten hierontoja ja kasvohoitoja.

Hotellissa on useampi ravintola ja baari, joista osa on avoinna myös muille kuin hotellin
vieraille. Palm Court -ravintolassa tarjoillaan klassista iltapäiväteetä kauniissa
merimaisemissa.

Katso, miltä näyttää Eastern & Oriental Hotel -hotellissa!
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Eastern & Oriental Hotel -hotellin aulassa on kuvattu Crazy Rich Asians -elokuvaa.

Kuva: Krista Ahonen

Hotellin sisustuksessa on hyödynnetty sen historiaa ja kauniita yksityiskohtia.

Kuva: Krista Ahonen

Hotellin seiniltä löytyy taideteoksia, joista osa on myös myytävänä.
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Hotellin sviiteissä on king size -kokoiset vuoteet.

Kuva: Krista Ahonen

Huoneisiin mahtuu myös erillinen oleskelutila sohvineen.

Kuva: Krista Ahonen
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Sviittien hintaan sisältyvät minibaarin tuotteet, minkä lisäksi huoneissa on laadukkaat Nespresso-
kahvinkeittimet.

Kuva: Krista Ahonen

Hotellissa on kaksi uima-allasta, joista toinen on Victory Annexe -puolen infinity pool -allas.

Kuva: Krista Ahonen

Heritage Wing -siiven allas sijaitsee aivan meren äärellä.

Kuva: Krista Ahonen
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Hotellin suuressa juhlatilassa voi järjestää vaikka häät.

Kuva: Krista Ahonen

Hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla George Townissa, mutta meren läheisyys luo rauhallisen
tunnelman.

>> Lue myös: Voiko kuka tahansa vierailla tunnetuissa luksushotelleissa, vaikka ei
majoittuisi niissä? 5 tapaa

Teksti ja kuvat: Krista Ahonen

Päivitetty: 21.2.2020

SINUA SAATTAISIVAT KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ   

Malesia Vaihtelua rantapäiville
Langkawilla – katso kolme
kiinnostavaa nähtävyysvinkkiä
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