GUIA DO VISITANTE

www.LoveBeverlyHills.com

BEM-VINDO

Conhecido por toda parte como um destino que oferece o melhor em
hotéis, compras, restaurantes e relax, Beverly Hills encanta seus visitantes
em todos os quesitos. Com localização central e privilegiada em Los
Angeles, perto de tudo o que há para ver e fazer, é o lugar perfeito para
se hospedar durante uma visita ao sul da Califórnia. Nosso objetivo é
garantir que todos os nossos hóspedes aproveitem serviços, facilidades e
experiências excepcionais na cidade. Convidamos você a descobrir por
que Beverly Hills é um eterno playground para aqueles que apreciam o
melhor da vida.
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AKA Beverly Hills
155 North Crescent Drive
(310) 385-1924

HOTÉIS

Beverly Hills oferece alguns dos melhores
hotéis do mundo, com acomodações luxuosas
e mimos exclusivos em meio ao glamuroso
coração de Los Angeles, e representa uma
das maiores concentrações de propriedades
com classificação Forbes Five Star e AAA
Five Diamond nos Estados Unidos. Os
hotéis nesta bela cidade recebem estrelas do
cinema e da realeza, magnatas dos estúdios
hollywoodianos, entre muitos outros visitantes,
e proporcionam amenities e serviços de
primeira. Se a ideia é encontrar um lar longe
de casa, os hotéis de Beverly Hills dispõem do
máximo em luxo para todos os gostos.
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O AKA Beverly Hills é a opção perfeita para
quem busca acomodações luxuosas por
sete dias ou mais. Este é um exclusivo oásis
residencial contemporâneo que oferece 88
espaçosas residências mobiliadas, de um e dois
quartos, e townhouses espetaculares de dois
andares. Cozinha gourmet, mobília customizada,
amenities excepcionais e serviço atencioso e
personalizado são a marca do AKA.

The Beverly Hills Hotel
& Bungalows
9641 Sunset Boulevard
(310) 276-2251
O Beverly Hills Hotel & Bungalows oferece
a atmosfera glamurosa de Era de Ouro de
Hollywood. Com 204 quartos e suítes, este hotel
com classificação Forbes Five Star e AAA Five
Diamond é um hot spot de celebridades desde
a sua inauguração em 1912.

The Beverly Hilton
9876 Wilshire Boulevard
(310) 274-7777
Um hotel com quatro estrelas no prestigiado
Forbes Travel Guide, o Beverly Hilton está
localizado na entrada de Beverly Hills, na
intersecção dos boulevards Wilshire e
Santa Monica. Palco de grandes eventos de
celebridades, como o Golden Globe Awards,
abriga 569 acomodações, incluindo 101 suítes.

Avalon Hotel Beverly HIlls

Beverly Wilshire,
A Four Seasons Hotel

9400 West Olympic Boulevard
(310) 277-5221

9500 Wilshire Boulevard
(310) 275-5200

Antiga residência de Marilyn Monroe por quase No coracão de Beverly Hills, o Beverly Wilshire
dois anos, o hotel de 84 quartos tem a vibe é o hotel que abriga o maior número de suítes de
casual da arquitetura moderna da Califórnia.
Los Angeles, ao todo 137, com um total de 395
quartos e suítes.
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Maison 140

The Peninsula Beverly Hills

140 South Lasky Drive
(310) 281-4000

9882 South Santa Monica Boulevard
(310) 551-2888

Antigo bed and breakfast, o Maison 140
é um charmoso hotel boutique com 43
quartos, que evoca uma clássica hospedaria
parisiense, com design de interiores assinado
pela aclamada Kelly Wearstler.

O único hotel no sul da Califórnia com
classificação Forbes Five Star e AAA Five
Diamond nos últimos 20 consecutivos, o
Peninsula abriga 196 quartos elegantes
decorados com peças de antiguidade e obras
de arte.

SIRTAJ Hotel Beverly Hills
120 South Reeves Drive
(310) 248-2402

Crescent Hotel

L’Ermitage Beverly Hills

403 North Crescent Drive
(310) 247-0505

9291 Burton Way
(310) 278-3344

O Crescent Hotel exemplifica o modernismo
e se mantém fiel ao espírito glamuroso de Los
Angeles, com 35 acomodações luxuosas,
lúdicas e elegantes.

Nos últimos 14 anos consecutivos, L’Ermitage
Beverly Hills ganhou as classificações Forbes
Five Star e AAA Five Diamond Awards. São
117 quartos e suítes que combinam luxo e
serenidade.

Montage Beverly Hills

Luxe Rodeo Drive Hotel

225 North Canon Drive
(310) 860-7800

Hotel Beverly Terrace
469 North Doheny Drive
(310) 274-8141
As 39 acomodações recém-renovadas do
Hotel Beverly Terrace têm mobília de design
customizado e obras de arte. Para completar,
uma atmosfera superexclusiva e localização
privilegiada. Não é à toa que o hotel é favorito
de viajantes a negócios e lazer.
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Um hotel boutique de 32 quartos situado em
uma rua residencial arborizada. Moderno
e confortável, com um toque do Oriente, o
SIRTAJ é um oásis para o viajante antenado.

360 North Rodeo Drive
(310) 273-0300
O Luxe Rodeo Drive Hotel é o único hotel
na prestigiada Rodeo Drive, com 88 quartos
decorados com um estilo simples, mas chique,
proporcionando o equilíbrio entre luxo e
elegância casual.

Sixty Beverly Hills
9360 Wilshire Boulevard
(310) 273-1400

Localizado no Triângulo Dourado, a poucos
passos da Rodeo Drive, este hotel com
classificação Forbes Five Star e AAA Five
Diamond oferece 201 quartos amplos,
incluindo 55 suítes, que prestam homenagem
ao estilo vintage de Hollywood e aos luxos
modernos da atualidade.

Hotel del Flores

The Mosaic Hotel

409 North Crescent Drive
(310) 274-5115

125 South Spalding Drive
(310) 278-0303

O Hotel del Flores é pequeno e exclusivo,
com 40 quartos a apenas três quadras da
Rodeo Drive.

O Mosaic Hotel é perfeito para o viajante
a negócios, com sua atmosfera e amenities
sofisticados a preços acessíveis. São 49 quartos,
incluindo suítes elegantes e bem decoradas.

A poucos passos da Rodeo Drive, o Sixty
Beverly Hills tem 107 quartos sofisticados,
que exibem mobília moderna e permitem a
seus hóspedes ter uma experiência de puro
luxo e estilo.
Para mais informações sobre os hotéis, visite o
LoveBeverlyHills.com/hotels.
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COMPRAS
Beverly Hills é reconhecida no mundo inteiro como um dos lugares mais elegantes para se
fazer compras. No coração de tudo está a Rodeo Drive – sem dúvida, uma das ruas mais
célebres do planeta. De grifes mundialmente famosas a boutiques locais únicas, Beverly
Hills oferece um paraíso para fashionistas em uma área compacta, de fácil circulação a pé,
conhecida como o Triângulo Dourado.
•

Grifes internacionais top - Louis Vuitton,
Valentino, Chanel e Rolex são só algumas
ao longo da Rodeo Drive.

•

Ruas vizinhas, como a Beverly Drive,
Canon Drive, Camden Drive, Brighton
Way e Dayton Way, abrigam boutiques
elegantes e sofisticadas, como Sandro,
Theodore e marcas americanas.

•

RESTAURANTES
Além de ser um destino exceptional para compras, Beverly Hills também tem a reputação
de ser meca da culinária internacional. Da alta gastronomia à cozinha casual, não importa
a ocasião ou o seu gosto, temos um restaurante perfeito. Entre os novos endereços locais
estão Maude, do chef Curtis Stone, Hakkasan Beverly Hills, Ocean Prime e Spaghettini –
todos vieram para fazer parte do rol de estrelas
culinárias de Beverly Hills
•
Chefs renomados em nossos restaurantes
exclusivos de hotel – Scarpetta no Montage
Beverly Hills, CUT no Beverly Wilshire e
LIVELLO no L’Ermitage Beverly Hills –
estão sempre se desafiando a desenvolver
pratos inovadores que certamente ficarão
na memória.
•

Visitantes em Beverly Hills também
apreciam cafés aconchegantes, charmosos
bistrôs e restaurantes emblemáticos que
aqui tiveram origem, como o California
Pizza Kitchen e The Cheesecake Factory.

•

Com foco no estilo de vida saudável, Beverly
Hills tem diversas opções de restaurantes
cuja filosofia é a cozinha com ingredientes
naturais e orgânicos, incluindo o M Café,
Cabbage Patch e Oliver Café & Lounge.

•

Para quem quiser aproveitar o dia ao ar livre, muitos restaurantes oferecem áreas abertas,
como o Bouchon, Via Alloro, Nate ‘n Al, Coupa Café, Ocean Prime, entre outros.

Grandes magazines – Barneys New York,
Saks Fifth Avenue e Neiman Marcus estão
no Wilshire Blvd., na área conhecida como
Department Store Row.

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

Para uma lista completa de restaurantes por tipo de cozinha, visite o LoveBeverlyHills.com/restaurants.
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O QUE FAZER
Seja em um fim de semana romântico, uma viagem especial em família ou uma celebração para
nunca mais esquecer, Beverly Hills oferece tudo o que você procura em uma única cidade: cultura,
luxo e diversão.
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•

Embarque no Bonde de Beverly Hills para um tour guiado de 40 minutos que exibe arte,
arquitetura e construções históricas, ou faça parte de um dos passeios de ônibus locais que
revelam atrações e personalidades de Beverly Hills.

•

Descubra tudo sobre as celebridades no The Paley Center for Media e no The Academy of
Motion Picture Arts and Sciences ou visite a Greystone Mansion, para fazer uma imersão
entre jardins extraordinários e fábulas de mistérios e assassinatos.

•

Amantes da arte estão a poucos passos de galerias reconhecidas mundialmente e exposições,
esculturas e instalações incríveis espalhadas por toda a cidade.

•

Conheça Beverly Hills em um dos muitos tours exclusivos de empresas privativas, incluindo a
The Beverly Hills Chocolate Tour, Tour du Jour ou Starline.

•

Na temporada de verão, Beverly Hills está repleta de atividades, como cinema ao ar livre e
concertos no parque.

SPA, BELEZA E FITNESS
Com a fama de ir além das expectativas, não há lugar melhor no mundo para relaxar do que Beverly
Hills. A cidade tem uma das maiores concentrações de spas, cabeleireiros e centros de tratamentos
de beleza do planeta. Entregue-se às terapias faciais ultraluxuosas ou corporais nos nossos hotéis
ou spas, ou faça um makeover completo com os mesmos maquiadores e consultores de estilo
que atendem a elite da indústria do entretenimento. Visite o LoveBeverlyHills.com para uma lista
completa de spas e endereços de beleza e fitness na cidade.
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ARTE & CULTURA

HIGHLIGHTS DE EVENTOS ANUAIS

Beverly Hills faz fama por sua história de mais de 100 anos de relacionamento com a indústria do
entretenimento. Essa rica cultura hollywoodiana está à vista por toda a cidade, principalmente
em alguns dos hotéis históricos (The Beverly Hills Hotel, Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel,
Avalon Beverly Hills e The Beverly Hilton). Além da herança da antiga Hollywood, a cidade
abriga o Wallis Annenberg Center for the Performing Arts.

Beverly Hills é palco de inúmeros eventos únicos ao longo do ano. Confira o nosso calendário
de eventos no www.LoveBeverlyHills.com antes de sua visita para obter uma programação
completa e atualizada.

• T he Wallis Annenberg Center for the Performing Arts – O Wallis combina um monumento
histórico (o Correio de Beverly Hills, datado de 1933, de estilo italiano) com um prédio
moderno, e é um grande complexo de teatros no coração da cidade. O Goldsmith Theater,
de 500 lugares, e o teatro-estúdio de 150 lugares exibem o melhor em teatro, música, dança,
ópera e teatro profissional para um público jovem de todos os cantos do mundo.
•G
 reystone Mansion and Park - Descubra um dos
tesouros de Beverly Hills. Uma mansão histórica,
a Greystone Mansion se esconde nas colinas.
Greystone aparece em dezenas de filmes, como O
Grande Lebowski, Batman - O Cavaleiro das Trevas,
A Rede Social, Ghostbusters e Sangue Negro.
•A
 rte pública – Mais de 60 obras de arte pública estão à
mostra por toda a cidade, incluindo trabalhos notáveis
como Torso por Robert Graham na Rodeo Drive,
Hymn of Life: Tulips por Yayoki Kusama no Beverly
Gardens Park, e Coups de Pinceau, a escultura de Roy
Lichtenstein próxima do The Wallis.
•R
 odeo Drive Walk of Style® – Lançada em 2003, a
Rodeo Drive Walk of Style® (Caminhada do Estilo
na Rodeo Drive) homenageia figuras lendárias
por sua contribuição para o mundo da moda e do
entretenimento. Homenageados na Rodeo Drive Walk
of Style® têm placas permanentes com sua assinatura
colocadas nas calçadas ao longo da Rodeo Drive.
Entre eles, Giorgio Armani, Manolo Blahnik e a top
model Iman.
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• Toda semana, no domingo de manhã, moradores e turistas visitam o Farmers’ Market, um
paraíso de produtos orgânicos e gourmets.
• Para amantes da arte, imperdível o Beverly Hills artSHOW, ao ar livre, em maio e outubro.
• Fãs de automóveis têm duas oportunidades extraordinárias – o Greystone Concours
d’Elegance em maio e o Rodeo Drive Concours em junho – para vislumbrar o design e a arte
em torno dos carros clássicos e vintage.
• As férias de fim de ano dão a largada a uma série de eventos comemorativos e decoração
deslumbrante a partir do final de novembro e durante todo o mês de dezembro.

TRANSPORTE
O acesso a Beverly Hills e o transporte pela cidade não poderiam ser melhores. A cidade tem
localização central e ligação conveniente com todos os aeroportos e a estação de trem (Union
Station) no centro de Los Angeles.
• A partir do Aeroporto Internacional de Los Angeles, a tarifa de taxi é de $45-$55, mais gorjeta,
e o serviço de van de passageiros custa $20-$30 por pessoa, mais gorjeta. Os veículos ficam
do lado de fora na saída da área de recolha de bagagens de cada um dos terminais.
• Serviços de limusine e aluguel de carro também estão disponíveis. Uma vez em Beverly Hills,
nosso concierge do Centro de Visitantes poderá ajudá-lo a providenciar transporte para leválo a qualquer lugar em Los Angeles.
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DICAS DE VIAGEM

MAPA DE BEVERLY HILLS

• Beverly Hills possui clima agradável e temperaturas amenas durante o ano todo, com média
diária de 75° F (24° C) e precipitação pluvial mínima.
• Uma agência de câmbio AFEX está estrategicamente localizada no 327 N. Beverly Drive.
O concierge do Centro de Visitantes também poderá lhe indicar outro endereço apropriado
para troca de moeda.

1. PONTO DE PARTIDA AO PASSEIO
DE BONDE PELA CIDADE
2. LOJAS DE DEPARTAMENTO
3. “FARMERS’ MARKET”

4. MANSÃO E PARQUE GREYSTONE
5. TWO RODEO DRIVE
6. Centro de visitantes

The Beverly Hills Hotel
and Bunga lows

• Dar gorjetas é prática comum nos Estados Unidos. As gorjetas não estão incluídas na conta,
exceto quando o serviço envolve um grupo grande. Como regra geral, é sugerido que visitantes
deixem um valor equivalente a 15-20% do total da conta em um restaurante, táxi, cabeleireiro
ou spa. Carregadores de mala, porteiros e táxis de aeroporto geralmente recebem $1-2 por
mala; manobristas normalmente ganham $2 na entrega do carro; staff de camareiras costuma
receber $5 por noite durante a sua estadia no hotel.
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Itália
Japão
Coreia
México
Reino Unido

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

L ’E rmitage Beverly Hills

Hotel Del Flores

6
P

T he C rescent
P

(310) 229-2300
(323) 651-2664
(213) 346-2700
(213) 807-8088
(310) 235-3200
(323) 930-2703
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• Os seguintes consulados internacionais estão localizados em Los Angeles:
Austrália
Brasil
Canadá
China
França
Alemanha

P

Luxe Rodeo D rive Hotel

P

P

P

P

P
P
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The Beverly Hilton

2

T he Mos a ic Hotel
Ma is on 14 0
T he Peninsula Beverly Hills

1 Montage B everly H ills
Thomps on Beverly Hills

Beverly W ils hire
P

BEVERLY HILLS CONFERENCE & VISITORS BUREAU

Estacionamento público ( de 1 a 2 horas gratuitas)

BEVERLY HILLS NO 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
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Avalon Hotel Beverly Hills

Localização dos hotéis

O Beverly Hills Conference & Visitors Bureau (BHCVB) é a organização de marketing do destino
com recursos para os visitantes, a imprensa e o trade turístico. Profissionais da imprensa e do trade
que desejarem informações adicionais de Beverly Hills ou quiserem conhecer o destino por meio
de tours de familiarização, marcar encontros ou reuniões com o prefeito ou fazer visitas de inspeção
de hotéis devem entrar em contato com o BHCVB. Também podemos conectar organizadores de
eventos com a entidade local apropriada com base em informações específicas sobre o evento em
questão. O Centro de Visitantes de Beverly Hills oferece uma coleção de amenities customizados,
incluindo ofertas exclusivas por toda a cidade, serviços de concierge de cortesia, merchandise da
marca Beverly Hills e uma galeria de imagens histórica. É o lugar perfeito para começar a explorar
as muitas atrações e experiências que Beverly Hills tem a oferecer.

Hotel
Beverly Terra ce

USC

Long Beach
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www.LoveBeverlyHills.com
VisitBeverlyHills
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