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Rodeo Drive Walk of Style®

Two Rodeo Drive

BEM-VINDOS
Elogiada internacionalmente como o destino dos mais sofisticados
espaços de hospedagem, compras, gastronomia e relaxamento,
Beverly Hills é incomparável quando o assunto é atender aos desejos
de seus visitantes. Com localização central, perto de tudo o que há para
ver e fazer em Los Angeles, Beverly Hills é o lugar perfeito para
se hospedar ao visitar o sul da Califórnia. Queremos que todos os
nossos hóspedes desfrutem dos serviços, comodidades e experiências
excepcionais que a cidade tem a oferecer. Convidamos você a
vir e descobrir por que Beverly Hills ainda é o melhor playground
para quem aprecia e desfruta do que há de melhor no mundo.

Greystone Mansion & Gardens: The Doheny Estate

Montage Beverly Hills
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AKA Beverly Hills
155 North Crescent Drive
(310) 385-1924
stayaka.com

HOTÉIS

Montage Beverly Hills

Beverly Hills oferece alguns dos melhores
hotéis do mundo, com hospedagem luxuosa
e atendimento incomparável dentro de
um enclave glamouroso no centro de Los
Angeles. Também conta com uma das maiores
concentrações de propriedades classificadas
como cinco estrelas pela Forbes e cinco
diamantes pela AAA nos Estados Unidos.
Os hotéis desta bela cidade atendem a
astros e estrelas do cinema, monarcas,
magnatas do entretenimento e visitantes da
mesma forma, oferecendo comodidades e
atendimento de primeira classe. Quando
se trata de encontrar um lar longe de casa,
em Beverly Hills os hotéis oferecem o
máximo em luxo para todos os gostos.

O AKA Beverly Hills é a escolha ideal para
quem procura por uma hospedagem de luxo
para um período superior a sete noites. É um
oásis residencial contemporâneo exclusivo,
com 88 espaçosas residências de um e
dois dormitórios mobiliadas e espetaculares
conjuntos residenciais de dois andares.
Cozinhas gourmet, mobiliário personalizado,
comodidades espetaculares e serviço atencioso
e personalizado são características do AKA.

The Beverly Hills Hotel and
Bungalows
9641 West Olympic Boulevard
(310) 276-2251
dorchestercollection.com
The Beverly Hills Hotel and Bungalows oferece
a atmosfera glamourosa da era de ouro de
Hollywood. Este cinco estrelas da Forbes e
cinco diamantes da AAA com 208 quartos e
suítes é um ponto de encontro de celebridades
desde a sua abertura em 1912.

The Beverly Hilton
9876 Wilshire Boulevard
(310) 274-7777
beverlyhilton.com
Este hotel com classificação quatro estrela no
Guia de Viagens Forbes é a porta de entrada para
Beverly Hills, localizado no cruzamento da Wilshire
e Santa Monica Boulevards. Local de eventos
notáveis cravejados de astros e estrelas, incluindo
a festa da Premiação do Globo de Ouro, o Beverly
Hilton dispõe de 569 quartos, incluindo 101 suítes.

AKA Beverly Hills

Avalon Hotel Beverly Hills
9400 West Olympic Boulevard
(310) 277-5221
avalon-hotel.com
Com 84 quartos de luxo, o Avalon Hotel
Beverly Hills combina a sofisticação moderna
com o estilo despojado e amigável da Califórnia
da metade do século XX. Antigo lar de
celebridades como Marilyn Monroe e Lucille
Ball, o hotel foi reinventado e reprojetado por
Kelly Wearstler.

Beverly Wilshire,
A Four Seasons Hotel
9500 Wilshire Boulevard
(310) 275-5200
fourseasons.com
O Beverly Wilshire, um hotel Four Seasons,
está situado no coração de Beverly Hills e tem
o maior número de suítes em Los Angeles,
137 ao todo, com um total de 395 quartos e
suítes. Aqui, os hóspedes podem desfrutar do
mesmo serviço mundialmente renomado que
agrada celebridades de Hollywood e uma elite
internacional – de Elvis Presley, John Lennon e
Warren Beatty a família real britânica.

The Beverly Hills Hotel and Bungalows

4 The Beverly Hills Hotel and Bungalows
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Montage Beverly Hills
225 North Canon Drive
(310) 860-7800
montagehotels.com
Localizado no Triângulo Dourado e a poucos
passos da Rodeo Drive, este hotel cinco estrela
da Forbes oferece 201 quartos luxuosos,
incluindo 55 suítes, em homenagem ao estilo
vintage de Hollywood e ao luxo moderno.

Crescent Hotel

The Mosaic Hotel

Viceroy L’Ermitage Beverly Hills

125 South Spalding Drive
(310) 278-0303
mosaichotel.com

9291 Burton Way
(310) 278-3344
viceroyhotelsandresorts.com

The Mosaic Hotel atende aos viajantes em
busca de lazer ou de negócios, com o seu
ambiente e suas conveniências com sofisticação
e luxo. O hotel dispõe de 49 quartos
contemporâneos, incluindo suítes decoradas
com mobiliário de luxo e tecnologia de ponta.

Há mais de 15 anos consecutivos, o Viceroy
L'Ermitage Beverly Hills alcança tanto a
classificação cinco estrelas da Forbes quanto a
cinco diamantes da AAA. Experimente uma nova
era de luxo moderno, com seus 116 quartos e suítes
glamourosos, que incorporam luxo e sofisticação.

Crescent Hotel

Hotel del Flores

403 North Crescent Drive
(310) 247-0505
crescentbh.com

409 North Crescent Drive
(310) 274-5115
hoteldelflores.com

The Peninsula Beverly Hills

O Crescent Hotel é um exemplo de luxo
moderno enquanto permanece fiel ao espírito do
glamour de Los Angeles com 35 acomodações
charmosas, coloridas e refinadas.

O Hotel del Flores é um hotel íntimo, com 36
quartos, localizado a apenas três quadras da
Rodeo Drive.

Waldorf Astoria Beverly Hills

9882 South Santa Monica Boulevard
(310) 551-2888
peninsula.com

9850 Wilshire Boulevard
(310) 860-6666
waldorfastoriabeverlyhills.com

Luxe Rodeo Drive Hotel

Único hotel classificado como cinco estrelas
pela Forbes e cinco diamantes pela AAA no sul
da Califórnia há mais de 24 anos consecutivos,
The Peninsula tem 195 quartos decorados com
antiguidades e obras de arte elegantes.

Primeira construção da marca de luxo na costa
oeste dos EUA, o Waldorf Astoria Beverly
Hills dispõe de 119 quartos de luxo e 51 suítes,
oferecendo uma vista inigualável em todas
as direções. Este hotel cinco estrelas conta
com acomodações luxuosas, conveniências,
um serviço antecipado sem igual e opções de
refeições exclusivas pelo chef Jean-Georges
Vongerichten, consagrado pelo Guia Michelin.
Abre no início de 2017.

Hotel Beverly Terrace
469 North Doheny Drive
(310) 274-8141
hotelbeverlyterrace.com
Os 39 quartos do Hotel Beverly Terrace estão
equipados com mobiliário personalizado e obras
de arte. Esta propriedade oferece um ambiente
íntimo e uma vista panorâmica das colinas de
Hollywood desde o seu terraço no topo.

360 North Rodeo Drive
(310) 273-0300
luxehotels.com
Como o único hotel na famosa Rodeo Drive, O
Luxe Rodeo Drive Hotel é o principal destino de
viagem para viajantes estilosos. Com 88 quartos
decorados em estilo simples, ainda que requintado,
a propriedade estabelece naturalmente um
equilíbrio entre elegância casual e luxo.

Maison 140
140 South Lasky Drive
(310) 281-4000
maison140.com
O Maison 140 é um hotel-boutique intimista
construído na década de 1930. Este hotel
decorado por Kelly Wearstler dispõe de 44
quartos com inspiração parisiense que recebem os
hóspedes para uma estadia exclusiva e acessível.

SIXTY Beverly Hills
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Para obter mais informações sobre estes
hotéis, visite LoveBeverlyHills.com/hotels.

SIRTAJ Hotel Beverly Hills
120 South Reeves Drive
(310) 248-2402
sirtajhotel.com
Hotel-boutique de 32 quartos situado em
uma rua residencial arborizada, o SIRTAJ é um
oásis para viajantes de espírito independente,
apresentando um design oriental de inspiração
moderna e elegante.

SIXTY Beverly Hills
9360 Wilshire Boulevard
(310) 273-1400
sixtyhotels.com
A poucos passos da Rodeo Drive, O SIXTY
Beverly Hills é o lar de 107 quartos sofisticados,
com mobiliário moderno e elegante e uma piscina
no terraço com vista panorâmica da cidade.
The Peninsula Beverly Hills
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COMPRAS

RESTAURANTES

Beverly Hills é conhecida em todo o mundo como um dos lugares mais elegantes para as
compras. No centro de tudo, fica a Rodeo Drive – inegavelmente uma das ruas mais famosas
do mundo. De casas de moda de renome mundial a boutiques locais exclusivas, Beverly Hills é
um paraíso para os compradores, localizada dentro de uma área compacta e fácil de percorrer
a pé, conhecida como o Triângulo Dourado.

A fama de Beverly Hills como um destino de compras excepcional tem como único concorrente sua
reputação como um destino culinário de renome internacional. Desde jantares finos até refeições
mais casuais, qualquer que seja o seu gosto ou a ocasião, temos o restaurante perfeito.

• L ojas de luxo internacionalmente famosas – Louis
Vuitton, Valentino, Roberto Cavalli, Burberry, Tom
Ford, Chanel e Rolex são apenas algumas das
marcas presentes na Rodeo Drive.

• Os visitantes de Beverly Hills também desfrutam
dos nossos cafés aconchegantes, bistrôs
charmosos e restaurantes famosos, como
o California Pizza Kitchen e o Cheesecake
Factory, ambos os quais nasceram aqui.

• Ruas vizinhas como Beverly Drive, Canon Drive,
Camden Drive, Brighton Way e Dayton Way
apresentam boutiques elegantes e sofisticadas,
tais como Sandro, Theory, Alice & Olivia, bem
como varejistas nacionais.
• L ojas de departamentos – Barneys New York,
Saks Fifth Avenue e Neiman Marcus – marcam
presença na Wilshire Boulevard, no corredor
conhecido como Fileira das lojas de
departamentos.

• Os célebres chefs dos restaurantes exclusivos
de nossos hotéis – Georgie no Montage Beverly
Hills, CUT no Beverly Wilshire e Avec Nous no
Viceroy L’Ermitage Beverly Hills – estão sempre
se desafiando para desenvolver pratos inovadores
que deixam uma impressão duradoura.

Two Rodeo Drive

Para uma lista completa de lojas por categoria, consulte o nosso site LoveBeverlyHills.com/shopping.

• Com foco na vida saudável, Beverly Hills possui
diversas opções saudáveis de refeições, incluindo
M Café, Cabbage Patch e Oliver Café & Lounge.
• Para aqueles que desejam aproveitar o dia ao ar
livre, muitos restaurantes oferecem refeições al
fresco, tais como Bar Bouchon, Via Alloro,
Nate 'n Al, Il Pastaio, Ocean Prime e muitos outros.
• Culinárias de todo o mundo podem ser
encontradas em Beverly Hills, como a italiana,
japonesa, indiana, americana, chinesa, francesa
e vietnamita.

Bouchon Bistro

Para uma lista completa e filtrada por culinária, visite o nosso website
LoveBeverlyHills.com/restaurants.

Alice + Olivia

Mikimoto
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Chanel

Mastro’s Beverly Hills
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PONTOS TURÍSTICOS

SPA, BELEZA E FITNESSS

Se você está à procura de um fim de semana romântico, uma viagem em família memorável
ou um evento para recordar, em Beverly Hills você encontrará cultura, luxo e diversão em uma
única cidade.

Conhecida pela sua hospitalidade de classe mundial, não há lugar melhor do que Beverly Hills
para quem procura muitos mimos e relaxamento. Entre as cidades de tamanho semelhante,
ela tem uma das maiores concentrações de spas, salões de beleza e centros de tratamento
estético. Delicie-se com uma série de tratamentos faciais e corporais ultraluxuosos em
nossos hotéis e spas autônomos ou transforme-se com uma repaginada única dos mesmos
maquiadores e estilistas que atendem à elite da indústria do entretenimento.

• S uba a bordo do Beverly Hills Trolley para aproveitar 40 minutos de um delicioso passeio
guiado, mostrando arte, arquitetura e edifícios históricos extraordinários.
•V
 eja Beverly Hills por um dos muitos passeios autênticos operados por empresas privadas,
incluindo Tour du Jour e Starline. Seja a pé, de segway, de bicicleta ou de ônibus, você vai
gostar de explorar Beverly Hills.
•O
 s amantes da arte estão a poucos passos de galerias de arte internacionalmente reconhecidas e
uma exposição incrível de artes, esculturas e instalações públicas por toda a cidade.
•D
 urante a temporada de verão, Beverly Hills está repleta de atividades, tais como filmes ao ar
livre e concertos no Beverly Canon Gardens.

Beverly Hills também tem alguns dos melhores personal trainers e especialistas de fitness em
todo o mundo, bem como marcas revolucionárias e reconhecidas internacionalmente como
SoulCycle, Physique 57 e Equinox. Os visitantes ainda podem reservar uma sessão de
treinamento com os personal trainers das estrelas.
Consulte LoveBeverlyHills.com/things-to-do para ver uma lista completa de opções de spa,
beleza e fitness da cidade.

• T ire uma foto na frente da famosa placa de Beverly Hills e do Lily Pond no Beverly Gardens
Park, e do escudo de Beverly Hills no Centro de visitantes de Beverly Hills.
Para obter mais dicas e informações sobre o que ver e fazer, visite LoveBeverlyHills.com/things-to-do.

Spa Montage no Montage Beverly Hills

A placa de Beverly Hills e o Lily Pond no Beverly Gardens Park
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The Nail Bar em Beverly Wilshire, um hotel Four Seasons
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ARTE & CULTURA
Beverly Hills é internacionalmente conhecida por sua história de mais de 100 anos de íntima relação
com a indústria de entretenimento. Esta rica cultura hollywoodiana pode ser vista por toda a cidade,
especialmente em alguns dos seus hotéis históricos (The Beverly Hills Hotel and Bungalows; Beverly
Wilshire, A Four Seasons Hotel, Avalon Hotel Beverly Hills e The Beverly Hilton).
•W
 allis Annenberg Center for the Performing Arts - O Wallis combina um monumento
histórico , o correio central em estilo italiano de 1933 de Beverly Hills, com um edifício
moderno para criar um grande complexo cênico no coração da cidade. O Bram Goldsmith
Theater, com 500 lugares, e o estúdio Lovelace, com 150, exibem o melhor do teatro, música,
dança, ópera e teatro profissional para o público jovem.

Beverly Hills é palco de uma série de eventos únicos ao longo do ano. Você está convidado a
ler o nosso calendário de eventos em LoveBeverlyHills.com/events antes da sua estadia para
conferir uma lista de atividades abrangente e atualizada.
• Moradores e visitantes desfrutam da feira semanal de agricultores todo domingo de manhã,
com produtos orgânicos e especialidades gourmet.
• Os devotos da arte nunca perdem o Beverly Hills artSHOW ao ar livre em maio e outubro.
• Os entusiastas de carros têm duas oportunidades extraordinárias para se maravilharem com
o design e a arte de carros clássicos e antigos: a Greystone Mansion Concours d'Elegance
em maio e o Rodeo Drive Concours d'Elegance em junho.
• A época de festas brilha com uma decoração impressionante e eventos festivos, incluindo
uma cerimônia de iluminação festiva espetacular na Rodeo Drive, condizente com a
temporada que começa no final de novembro e se estende até dezembro.

•G
 reystone Mansion & Gardens: The Doheny Estate –
Descubra uma das preciosidades escondidas de
Beverly Hills. A Greystone Mansion, uma mansão
histórica com um passado rico, está situada nas
colinas. Greystone também é destaque em dezenas
de filmes, incluindo “O Grande Lebowski”, “Batman:
O Cavaleiro das Trevas”, “A Rede Social”, “Os CaçaFantasmas” e “Sangue Negro”. O espaço do parque
é gratuito e aberto para o público explorar e também
oferece uma vista impressionante da cidade.
•A
 rte pública – Mais de 60 peças de arte pública
podem ser vistas por toda a cidade, com obras
notáveis incluindo “Torso”, de Robert Graham na
Rodeo Drive, “Hymn of Life: Tulips”, de Yayoki Kusama
no Beverly Gardens Park e “Coups de Pinceau”,
escultura de Roy Lichtenstein adjacente ao Wallis.

DESTAQUES DE EVENTOS ANUAIS

• Beverly Hills celebra o Ano Novo Chinês com pacotes temáticos chineses de hotéis, menus
especiais em alguns restaurantes e uma noite de entretenimento celebrando a cultura chinesa.

TRANSPORTE
O acesso a Beverly Hills e seus arredores não poderia ser mais fácil. A cidade tem uma
localização central e conveniente para todos os principais aeroportos e à Union Station, a
estação de trem no centro de Los Angeles.
Greystone Mansion & Gardens:
The Doheny Estate

• A partir do Los Angeles International Airport (LAX), as tarifas de táxi custam entre US$ 45 e
US$ 55 (mais gorjetas), e as vans para passageiros do aeroporto custam de US$ 20 a US$
30 por pessoa (mais gorjetas). Elas são imediatamente acessíveis perto da saída da área de
bagagens em cada um dos terminais.
• Serviços de limusine e aluguel de carros também estão disponíveis para o transporte. Uma vez
que você estiver em Beverly Hills, o concierge de nosso Centro de visitantes poderá ajudar com
pedidos de transporte para buscá-lo e levá-lo para qualquer lugar em Los Angeles.

•R
 odeo Drive Walk of Style® – Introduzido em 2003,
este passeio homenageia as lendas da moda por
suas contribuições para os mundos da moda e do
entretenimento. Os admitidos ao Rodeo Drive Walk
of Style® recebem uma homenagem duradoura
com placas permanentes contendo suas assinaturas,
as quais são incorporados nas calçadas ao longo da
Rodeo Drive. Os agraciados com o prêmio Rodeo
Drive Walk of Style incluem Giorgio Armani,
Manolo Blahnik, Burberry e a top model Iman.

• A cidade de Beverly Hills oferece numerosas e convenientes áreas de estacionamento
público por toda a cidade, com muitas áreas fornecendo até duas horas de estacionamento
gratuito antes das 18h. Parquímetros também estão localizados na maioria das ruas na área
do Triângulo Dourado, com tarifas por tempo.
• O Beverly Hills Bike Share oferece aluguel de bicicletas em período mensal, anual ou pré-pago
para ajudá-lo a se locomover pela cidade. Visite BeverlyHillsBikeShare.com para se cadastrar.
• Serviços de transportes compartilhados como Lyft e Uber também operam na cidade.

“Coups de Pinceau” de Roy Lichtenstein
no Wallis
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Rodeo Drive Concours d'Elegance
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DICAS DE VIAGEM

MAPAS

• O Centro de visitantes de Beverly Hills oferece uma série de comodidades personalizadas,
incluindo serviços de concierge de cortesia, produtos com a marca Beverly Hills e uma galeria de
imagens históricas. É o lugar perfeito para começar a explorar os muitos locais e experiências que
a cidade tem para oferecer.
• Beverly Hills goza de um clima bonito e temperaturas confortáveis d urante todo o ano, com uma
temperatura média diária de 24 °C (75 °F) e precipitação mínima.

1.	PONTO PARA EMBARQUE NO BEVERLY HILLS TROLLEY
2. FILEIRA DAS LOJAS DE DEPARTAMENTOS
3. FEIRA DE AGRICULTORES
Th e Beverly Hills Hotel
an d Bu n g a lo w s

4.	GREYSTONE MANSION AND GARDENS:
THE DOHENY ESTATE
5. TWO RODEO DRIVE
Centro de visitantes

4
Hot el
Beverly Terra ce

•U
 ma agência de câmbio AFEX está convenientemente localizada na 327 North Beverly Drive.
P

•G
 orjetas para muitos serviços são habituais nos Estados Unidos e não aparecem automaticamente
em sua conta, a não ser quando o serviço é fornecido para um grande grupo. Como regra geral,
sugere-se que os hóspedes deixem uma gorjeta de 15 a 20% da conta total de restaurantes,
táxis, salões de beleza ou spas. Atendentes de hotel, porteiros e carregadores de bagagem
de aeroporto geralmente recebem de US$ 1 a US$ 2 por mala; manobristas recebem
normalmente US$ 2 ao devolverem o carro para você, e funcionários da limpeza geralmente
recebem US$ 5 por noite durante a sua estadia no hotel.

(310) 229-2300
(323) 651-2664
(213) 346-2700
(213) 807-8088
(310) 235-3200
(323) 930-2703

Itália
Japão
Coreia
México
Reino Unido

3
Starline Bus Stop
Viceroy L’Ermitage Beverly Hills

Hotel Del Flores
P

Crescent Hotel
P

P

P

P

P

P

Lu xe Ro d eo D rive Hotel

• Os seguintes consulados internacionais estão localizados em Los Angeles:
Austrália
Brasil
Canadá
China
França
Alemanha

B

P
P

(310) 820-0622
(213) 617-6700
(213) 385-9300
(213) 351-6800
(310) 789-0031

BEVERLY HILLS CONFERENCE & VISITORS BUREAU
O Beverly Hills Conference & Visitors Bureau (BHCVB) atende a visitantes, membros da
imprensa e integrantes do trade turístico. Membros da imprensa e do trade turístico que
desejem obter informações adicionais ou experimentar Beverly Hills por meio de visitas de
familiarização, encontros com o prefeito ou visitas aos hotéis deverão entrar em contato com
o BHCVB. Organizadores de reuniões e eventos também devem entrar em contato com o
BHCVB para se conectarem com a entidade local apropriada, com base nas especificações
exigidas para o seu evento.

The Beverly Hilton
Waldorf Astoria
Beverly Hills The Mosaic Hotel
Maison 140
The Peninsula Beverly Hills
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AKA Beverly Hills
5
1 Mo n t age Beverly Hills
S IXT Y Beverly Hills
Beverly Wilshire,
SIRTAJ Hotel Beverly Hills
A Four Seasons Hotel
P

P

Av alo n Hot el Beverly Hills

LOCALIZAÇÕES
DOS HOTÉIS

ESTACIONAMENTO PÚBLICO
(áreas com gratuidade por 1 ou 2 horas)

B parada dos ônibus turísticos da starline

BEVERLY HILLS DENTRO DO CONDADO DE LOS ANGELES
San Fernando
Valley

Pasadena

Malibu

Beverly Hollywood
Hills

The Getty
UCLA

Santa
Santa
Monica
Monica
Pier
Venice
Beach

Downtown
Culver
City

Los Angeles
Area
Palos Verdes
Peninsula

USC

Long Beach

Centro de visitantes de Beverly Hills
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Compartilhe fotos e memórias de sua visita
VisitBeverlyHills
LoveBevHills
LoveBevHills

#LoveBevHills

#OnlyOnRodeo

www.LoveBeverlyHills.com
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