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مرح ًبا بك
تشتهر بيفرلي هيلز بأنها الوجهة التي يجد زوارها أفضل الفنادق وأماكن
التسوق والمطاعم وأماكن االسترخاء ،وبالفعل ال توجد مدينة تضارع بيفرلي
هيلز فيما تقدمه لزوارها .بيفرلي هيلز هي أفضل مكان يمكن أن تقيم فيه
عند زيارتك لجنوب كاليفورنيا وذلك ألنها تقع في موقع متوسط قريب من
كل األماكن التي تستحق الزيارة وكل ما يمكن القيام به في لوس أنجلوس.
هدفنا هو التأكد من استمتاع كل زوارنا بالخدمات والتجهيزات االستثنائية
بالمدينة وأن يحظوا بتجارب فريدة .نحن ندعوكم للمجيء واكتشاف لما
راق.
ظلت بيفرلي هيلز أفضل وجهة لمن يقدرون ويستمتعون بكل ما هو ٍ

Greystone Mansion & Gardens: The Doheny Estate

Montage Beverly Hills

الفنادق

The Beverly Hilton

The Beverly Hills Hotel

تضم بيفرلي هيلز مجموعة من أفضل الفنادق
في العالم ،تسمح للزوار باالستمتاع بأماكن
اإلقامة الفاخرة وبمجموعة من الخدمات
التي ال تضارع وذلك كله داخل مقاطعة
ساحرة في قلب لوس أنجلوس .تضم بيفرلي
هيلز واحد من أكبر تجمعات فنادق الخمس
نجوم بحسب تصنيف فوربس ( )Forbesفي
الواليات المتحدة .تستضيف الفنادق في هذه
المدينة الجميلة نجوم السينما ،والملوك ،وكبار
صناع السينما والزوار العاديين كذلك ،وتقدم
لهم أفضل التجهيزات والخدمات .حينما
يبحث المرء عن مالذ مريح بعيدًا عن المنزل،
سيجد في فنادق بيفرلي هيلز الفخامة في
أفضل صورها والتي تناسب جميع األذواق.

AKA Beverly Hills

The Beverly Hills Hotel

155 North Crescent Drive
(310) 385-1924
stayaka.com

9641 Sunset Boulevard
(310) 276-2251
dorchestercollection.com

 AKA Beverly Hillsهو االختيار األمثل لمن يبحثون
عن أماكن إقامة فاخرة لسبع
ليال أو أكثر .فهو أشبه
ٍ
بواحة سكنية مستقلة تضم  88وحدة سكنية
مفروشة واسعة تحتوي عىل غرفة نوم واحدة
أو غرفتي نوم إىل جانب منازل رائعة بطابقين.
المطابخ التي تقدم أطايب الطعام ،وقطع األثاث
والمفروشات المميزة ،والتجهيزات السكنية
الرائعة والخدمة التي تراعي االحتياجات الشخصية
كلها عالمات مميزة لـ .AKA

يُتيح  The Beverly Hills Hotelلزواره فرصة
االستمتاع بالجو الساحر لهوليوود في عصرها
الذهبي .هذا الفندق من فئة الخمس نجوم بحسب
والمصنّف كأحد
تصنيف فوربس (ُ )Forbes
الفنادق الحاصلة عىل AAA Five Diamond

بغرفه ومنازله البالغة 210

دوما مقصدًا للمشاهير منذ افتتاحه سنة .1912
كان ً

The Beverly Hilton
9876 Wilshire Boulevard
(310) 274-7777
beverlyhilton.com
يقع هذا الفندق من فئة األربع نجوم بحسب
فوربس ( )Forbesفي تقاطع شارعَ ي ويل شير
وسانتا مونيكا وهو بمثابة بوابة لبيفرلي هيلز.
يحتوي  Beverly Hiltonعىل  569غرف من بينها 101
جناح
ودائما ما يستضيف فاعليات حافلة بالنجوم
ً
منه بينها حفالت توزيع جوائز الكرة الذهبية.

AKA Beverly Hills

Avalon Hotel Beverly Hills
9400 West Olympic Boulevard
(310) 277-5221
avalon-hotel.com
يجمع  ،Avalon Hotel Beverly Hillsالذي يحتوي
عىل  84غرفة فاخرة ،ما بين مظاهر الفخامة
العصرية ونمط القرون الوسطى ،كما يغلُب
عليه طابع الحياة في الهواء الطلق الباعث عىل
االسترخاء والذي يُم ّيز كاليفورنيا .وقد قامت كيلي
ويرستلر بإعادة تصميم الفندق ووضع تصور جديد
له بعد استضافته لمشاهير مثل مارلين مونرو
ولوسيل بال.

،Beverly Wilshire
أحد فنادق Four Seasons
9500 Wilshire Boulevard
(310) 275-5200
fourseasons.com
يوجد فندق  ،Beverly Wilshireوهو أحد فنادق Four
 Seasonsفي قلب بيفرلي هيلز ويضم أكبر عدد من
حا،
األجنحة في لوس أنجلوس بإجمالي  137جنا ً
ويحتوي عىل  395غرفة في اإلجمالي .ويمكن لزوار
هذا الفندق من فئة الخمس نجوم بحسب فوربس
( )Forbesاالستمتاع بنفس مستوى الخدمة
العالمية التي تم تقديمها لمشاهير هوليوود
ً
وصفوة الشخصيات العالمية
بداية من إلفيس
بريسلي مرو ًرا بجون لينون ووارن بيتي ووصوال ً
للعائلة المالكة البريطانية.

The Beverly Hills Hotel
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Crescent Hotel

Crescent Hotel

Hotel del Flores

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

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

تتجىل في  Crescent Hotelالفخامة العصرية مع
الحفاظ في الوقت ذاته عىل روح لوس أنجلوس
الساحرة مع  35مكان لإلقامة يغلب عليها السحر
والحيوية واألناقة.

 Hotel del Floresفندق يسوده جو من الدفء
والحميمية ويحتوي عىل  36غرفة وال يفصله عن
روديو درايف سوى ثالثة مبان صغيرة.

Hotel Beverly Terrace
469 North Doheny Drive
(310) 274-8141
hotelbeverlyterrace.com
تتميز غرف  Hotel Beverly Terraceالبالغ عددها 39
غرفة باألثاث واألعمال الفنية ذات التصميم الخاص.
يسود الفندق جو من الدفء والحميمية وهو يُتيح
لزواره رؤية بانورامية لتالل هوليوود من تراسه العلوي.

Luxe Rodeo Drive Hotel
360 North Rodeo Drive
(310) 273-0300
luxehotels.com
 Luxe Rodeo Drive Hotelهو المقصد األساسي
لصفوة المسافرين الذي يترددون عىل أماكن يحلم
الجميع بالذهاب إليها ،وذلك ألنه الفندق الوحيد
بشارع روديو درايف الشهير .يوازن الفندق دون عناء
ما بين اإلناقة العصرية والفخامة حيث يحتوي عىل
 88غرفة مفروشة بأسلوب بسيط ولكنه أنيق في
ذات الوقت.

Maison 140
140 South Lasky Drive
(310) 281-4000
maison140.com
 Maison 140هو فندق ألصحاب "الميزانية المحدودة"
يسوده الدفء والحميمية تم بناؤه

في ثالثينيات القرن العشرين .يحتوي هذا الفندق
صممته كيلي ويرستلر عىل  44غرفة مستوحاة
الذي ّ
من األسلوب الباريسي الذي يدعو الزوار لالستمتاع
بإقامة مميزة وبأسعار معقولة.

SIXTY Beverly Hills
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للمزيد من المعلومات حول هذه الفنادق،
قم بزيارة .LoveBeverlyHills.com/hotels

Montage Beverly Hills
225 North Canon Drive
(310) 860-7800
montagehotels.com
يوجد هذا المنتجع والفندق من فئة الخمس نجوم
بحسب تصنيف فوربس ()Forbes

في المثلث الذهبي وال يفصله عن روديو درايف
سوى خطوات قليلة ويحتوي عىل  201غرفة فاخرة من
حا ،وهو يحتفي بفخامة هوليوود القديمة
بينها  55جنا ً
والفخامة العصرية.

The Mosaic Hotel
125 South Spalding Drive
(310) 278-0303
mosaichotel.com
يخدم  The Mosaic Hotelالمسافرين بغرض الترفيه
واألعمال عىل حد سواء ،حيث يتميز بجوه وتجهيزاته
األنيقة .يحتوي الفندق عىل  49غرفة عصرية،
مجهزة بأثاث ومفروشات أنيقة وأحدث الوسائل
التكنولوجية.

The Peninsula Beverly Hills
9882 South Santa Monica Boulevard
(310) 551-2888
peninsula.com
الفندق الوحيد في جنوب كاليفورنيا الذي يجمع ما
بين كونه فندق خمس نجوم حسب تصنيف فوربس
( )Forbesوحاصل عىل  AAA Five Diamondلمدة 25
سنة متتالية ،وتتميز غرف  Peninsulaالبالغ عددها 195
غرفة بالتحف واألعمال الفنية األنيقة التي تُزيّنها.

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

Viceroy L’Ermitage Beverly Hills

Viceroy L’Ermitage Beverly Hills
9291 Burton Way
(310) 278-3344
viceroyhotelsandresorts.com
حاز  Viceroy L’Ermitage Beverly Hillsعىل تصنيف
الفنادق الخمس نجوم حسب فوربس عىل مدار
عشرين سنة متعاقبة .استمتع بحقبة جديدة من
الفخامة العصرية مع غرفه وأجنحته الـ  116الساحرة،
والتي تجسد الفخامة واألناقة.

Waldorf Astoria Beverly Hills
9850 Wilshire Boulevard
(310) 860-6666
waldorfastoriabeverlyhills.com
 Waldorf Astoria Beverly Hillsهو أول فندق فاخر
يحمل هذه العالمة التجارية في الساحل الغربي
حا ،ويسمح للزوار
ويحتوي عىل  119غرفة فاخرة و 51جنا ً
برؤية مناظر ال تُقارن من كل اتجاه .يحتوي الفندق من
فئة الخمس نجوم بحسب تصنيف فوربس ()Forbes
عىل أماكن إقامة وتجهيزات فاخرة ويقدم خدمة
متميزة وخيارات طعام حصرية يقدمها الطاهي جين
جورجز فونجررايشتن الحاصل عىل نجمة ميشالن.

 SIRTAJهو فندق ألصحاب 'الميزانية المحدودة"
يحتوي عىل  32غرفة يوجد بشارع تمتد األشجار
بطوله ،وهو بمثابة واحة للمسافر الجريء ،حيث يضم
أماكن إقامة أنيقة ،ومطعم داخل الفندق ،وبار وغير
ذلك الكثير.

SIXTY Beverly Hills
9360 Wilshire Boulevard
(310) 273-1400
sixtyhotels.com
يحتوي  ،SIXTY Beverly Hillsالذي ال يفصله عن
روديو درايف سوى خطوات قليلة عىل  107غرفة
فاخرة تحتوي عىل أثاث ومفروشات عصرية أنيقة
وحمام سباحة بسطح المبنى الذي يسمح للزوار برؤية
بانورامية للمدينة.

Waldorf Astoria Beverly Hills
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التسوق
تشتهر بيفرلي هيلز حول العالم بما يوجد بها من أماكن تسوق تقدم أفضل المنتجات وأكثرها
أناقة .ويأتي عىل رأس هذه األماكن روديو درايف  -وهو واحد من أشهر الشوارع في العالم بال شك.
ً
بداية من بيوت األزياء العالمية وصوال ً
تُعد بيفرلي هيلز جنة المتسوقين بالفعل لما يوجد بها
للبوتيكات المحلية الفريدة من نوعها ،وكلّها توجد في مكان محدود يمكن قطعه سيرًا عىل
األقدام يعرف بالمثلث الذهبي.
• الماركات العالمية الفاخرة  -لوي فيتون ،فالنتينو،
روبرتو كافالي ،بربري ،توم فورد وشانيل هي بعض
من الماركات التي تتراص متاجرها بطول روديو
درايف.
• – تضم الشوارع المجاورة  -بيفرلي درايف ،كانون
درايف ،كامدن درايف ،برايتون واي ،دايتون واي -
متاجر محلية للبيع بالتجزئة مثل ساندرو ،ثيوري،
أليس وأوليفيا
باإلضافة للبوتيكات األنيقة والفريدة من نوعها.
• متاجر البيع بالتجزئة العمالقة  -بارنيز نيويورك،
ساكس فيفث آفنيو ،نيمان ماركوس تتراس

بطول شارع ويل شير لتكون ما يُعرف بصف
المتاجر متعددة األقسام.
للحصول عىل قائمة كاملة بالمتاجر حسب الفئة،
يرجى زيارة .LoveBeverlyHills.com/shopping

Two Rodeo Drive

Alice + Olivia

Bvlgari
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Piaget

المطاعم
مكانة بيفرلي هيلز كوجة تسوق استثنائية ال يضارعها سوى سمعتها كوجهة تضم أفضل المطاعم العالمية.
ً
بداية من المأكوالت الفاخرة والمطاعم الحائزة
ستجد لدينا أفضل المطاعم التي تقدم كل خيارات الطعام
عىل نجمة ميشالن وصوال ًللوجبات السريعة والمطاعم التي تقدم المأكوالت في الهواء الطلق ،وستجد
عما تفضله أو عن المناسبة التي تتناول الطعام فيها.
ضالتك بغض النظر ّ
• قم بالحجز في أحد األماكن العديدة في بيفرلي هيلز
لتي تضم مشاهير طهاة مثل  The Rooftop by JGفي
والدروف أستوريا ,سباغو وThe Palm
• أو استمتع بتجربة متميزة في مطعم حائز عىل نجمة
ميشالن مثل  CUT by Wolfgang Puckفي بيفرلي
ويلشاير ،و ,Nozawa Barو,Urasawa
و.Curtis Stone’s Maude
• يستمتع زوار  Beverly Hillsكذلك بالجلوس في
المقاهي المريحة والبارات الصغيرة الساحرة
وكذلك المطاعم المتنوعة المعروفة مثل
 California Pizza KitchenوThe Cheesecake Factory
الذي شهدت بيفرلي هيلز أول ظهور لهما.
• تحتوي بيفرلي هيلز عىل العديد من األماكن التي
تقدم مأكوالت صحية وذلك الهتمامنا الكبير بالحياة
الصحية مثل ,Greenleaf Gourmet Chopshop

و.Gratitude Kitchen + Bar and Oliver Café | Lounge
• لهؤالء الراغبين في االستمتاع بيومهم في الهواء
الطلق ،تقدم العديد من المطاعم المأكوالت في
الهواء الطلق مثل  ,Avra Beverly Hillsو,Via Alloro

و ,Porta Viaو ,Crustaceanو ,Il PastaioوOcean Prime
وغيرها الكثير.

Maude

• يمكن العثور عىل أنواع المأكوالت العالمية المختلفة في بيفرلي هيلز بما في ذلك المأكوالت
اإليطالية ،واليابانية ،واألمريكية ،والصينية ،والشرق أوسطية ،والفيتنامية.
للحصول عىل القائمة الكاملة للمطاعم حسب نوع المأكوالت ،قم بزيارة

.LoveBeverlyHills.com/restaurants

The Rooftop by JG at Waldorf Astoria Beverly Hills

9

السبا ,والتجميل ,السياحية
سواء كنت ترغب في قضاء عطلة نهاية أسبوع رومانسية ،أو رحلة عائلية ال تتكرر سوى مرة واحدة
في العمر أو لقضاء إجازة ال تُنسى ،يقدم لك بيفرلي هيلز الثقافة والمرح ،كل ذلك في مدينة واحدة.
يوما في استكشاف المدينة من خالل جولة ذاتية التوجيه سيرًا عىل األقدام ،تجدها متوفرة
• ِ
اقض ً
في مركز زوار بيفرلي هيلز وعبر اإلنترنت عىل .LoveBeverlyHills.com/walking-tours
• يمكنك التعرف عىل بيفرلي هيلز بالمشاركة في واحدة من الجوالت الفريدة العديدة التي تنظمها
الشركات الخاصة مثل  Tour du Jourو .Starlineستستمتع باكتشاف بيفرلي هيلز سواء كنت تسير
عىل قدميك ،أو تركب سكوتر بعجلتين ،أو دراجة أو حافلة.
• سيجد محبو الفنون أنفسهم عىل ب ُعد خطوات قليلة من المعارض الفنية المشهورة عالم ًيا
والمعروضات الفنية المثيرة الموجودة في األماكن العامة ،والمنحوتات ،والمباني في أنحاء البلدة
بأكملها.
• في موسم الصيف ،تكون بيفرلي هيلز مفعمة باألنشطة مثل الحفالت الموسيقية في حدائق
بيفرلي كانون ،والحفالت المقامة في الشوارع ،وغير ذلك الكثير.
• تحفل العطالت بفاعليات مبهرة ومرحة تليق ببداية الموسم في نوفمبر وتمتد في ديسمبر.
• عليك أن تلتقط صورة فوتوغرافية أمام الفتة بيفرلي هيلز الشهيرة وبحيرة ليلي في منتزه بيفرلي
جاردنز أو أمام درع بيفرلي هيلز في مركز زوار بيفرلي هيلز.
لمزيد من النصائح والمعلومات حول ما يمكن رؤيته والقيام به ،قم بزيارة

.LoveBeverlyHills.com/things-to-do

The Beverly Hills Sign and Lily Pond in Beverly Gardens Park
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السبا ،والتجميل ،واللياقة
تشتهر بيفرلي هيلز بأماكن الضيافة ذات المستوى العالمي ولن تجد مكانًا أفضل منها كي تنعم
باالسترخاء والراحة .تضم المدينة واحد من أكبر تجمعات منتجعات السبا والصالونات ومراكز
العالج التجميلية يفوق أي تجمع مماثل في مدينة بهذا الحجم .استمتع بعدد من عالجات الوجه
نفسك بعمل تغيير
أو الجسم الفاخرة للغاية في فنادقنا ومنتجعات السبا المستقلة أو بدلي من
ِ
شكلك مرة واحدة في العمر وذلك باالستعانة بفناني المكياج ومصممي تسريحات
شامل في
ِ
الشعر الذين يقدمون خدماتهم لصفوة نجوم العروض الترفيهية.
تضم بيفرلي هيلز مجموعة من أفضل متخصصي التدريب الشخصي واللياقة في العالم ،باإلضافة
إىل ماركات ثورية مشهورة عالم ًيا مثل  ,SoulCycleو ,Physique 57و Equinoxو ،Upgrade Labsأول
مركز للياقة البدنية في المدينة .يمكن للزوار حجز جلسة تدريبية مع المدربين الشخصيين للنجوم.
قم بالرجوع إىل  LoveBeverlyHills.com/things-to-doللحصول عىل قائمة كاملة من منتجعات
السبا ،وأماكن التجميل واللياقة في المدينة.

 Spa Montageفي Montage Beverly Hills

Upgrade Labs
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الفنون والثقافة
تتمتع بيفرلي هيلز بسمعة عالمية كبيرة لتاريخها الذي يتعدى  100عام والذي يرتبط بعالقتها
الحميمة بصناعة الترفيه .يمكن رؤية هذه الثقافة الهوليوودية الشهيرة في أنحاء المدينة بأكملها،
ً
وخاصة في بعض من فنادقها التاريخية مثل  ,The Beverly Hills HotelوBeverly Wilshire Wilshire
وهو أحد فنادق  ,Four Seasonsو ,Avalon Hotel Beverly Hillsو.The Beverly Hilton
• مركز واليس أننبرج للفنون التعبيرية :يضم مركز واليس مبنى تذكاري ،وهو مكتب بريد بيفرلي
هيلز المبني عام  1933عىل الطراز اإليطالي كما يوجد به مبنى حديث يشكل مجمع مسارح
كبير في قلب المدينة .يقدم مسرح برام جولد سميث الذي يحتوي عىل  500مقعد ،والمبني
عىل أحدث طراز ومسرح الف اليس استديو الذي يحتوي عىل  150مقعدًا أفضل العروض
المسرحية ،والموسيقية ،والعروض الراقصة ،وعروض األوبرا ،والعروض المسرحية االحترافية
للصغار.
• قصر وحدائق جراي ستون :عزبة دوهني :اكتشف أحد
جواهر بيفرلي هيلز الدفينة .قصر جراي ستون ،هو قصر
تاريخي ذو تاريخ حافل ،يقبع بعيدًا في التالل .ظهر جراي
ستون في عدد كبير من األفالم مثل ","The Big Lebowski

و" ,"The Dark Knightو","The Social Network
و“ ,”Ghostbustersو" ."There Will Be Bloodأماكن االنتظار
مجانية ومفتوحة للجمهور الكتشاف المدينة وذات إطاللة
مثيرة عىل المدينة.
• المعروضات الفنية في األماكن العامة :توجد أكثر من 60
قطعة فنية معروضة في األماكن العامة يمكن رؤيتها في
كل أنحاء المدينة تضم أعمال بارزة مثل " "Torsoلروبرت
جراهام في روديو درايف ،و" :"Hymn of Life:Tulipsليايوي
كوزاما في متنزه بيفرلي جاردنز ،و“ ”Twinsلريتشارد سيرا،
بجوار مبنى البلدية.

Greystone Mansion & Gardens:
The Doheny Estate

• ® :Rodeo Drive Walk of Styleيُكرّم  Walk of Styleالذي تم كشف النقاب عنه في  2003أبرز
الشخصيات في عالم الموضة لمساهماتهم في عالم الموضة والترفيه .يتم االحتفاء لألبد
بمن يتم إدراجهم رسم ًيا في  Rodeo Drive Walk of Styleحيث يتم وضع لويحات دائمة تحمل
اسمائهم داخل أرصفة المشاة بطول روديو درايف .من بين من حصلوا عىل جائزة Rodeo Drive
 Walk of Styleجورجو أرماني ،مانولو بالنيك ،بربري والموديل الشهيرة إيمان.

“Hymn of Life: Tulips” by Yayoi Kusama
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أبرز الفاعليات السنوية
تستضيف بيفرلي هيلز عددًا من الفاعليات الفريدة عىل مدار العام .ندعوك لإلطالع عىل تقويم
الفاعليات عىل  LoveBeverlyHills.com/eventsقبل زيارتك للحصول عىل قائمة شاملة وحديثة
لألنشطة.
حا ،وهو يقدم المنتجات
• يتمتع أبناء المدينة والزوار بسوق المزارعين األسبوعي كل أحد صبا ً
العضوية والمأكوالت الخاصة الشهية.
• ال يمكن أن يفوت محبو الفنون عرض  artSHOWببيفرلي هيلز الذي يقدم كل مايو وأكتوبر.

• يحظى عشاق السيارات بفرصة فريدة لرؤية التصاميم واألشكال الفنية للسيارات الكالسيكية
والقديمة التي تُثير اإلعجاب في  Concours d’Eleganceبروديو درايف في يونيو.
• يبدأ موسم العطلة في نوفمبر باحتفال مذهل باألضواء في العطلة في روديو درايف.

• تحتفل بيفرلي هيلز بالسنة الصينية الجديدة وتقدم عروض بنكهة صينية ،وتقدم أمسية
ترفيهية تحتفي بالثقافة الصينية.
• تنشط الحياة الليلية في المدينة في أغسطس ،ونوفمبر ،وديسمبر مع فعاليات
 BOLD (Beverly Hills Open Later Days)حيث التسوق المسائي والترفيه الحي.

وسائل المواصالت
متوسطا
الوصول بيفرلي هيلز وللمناطق المحيطة بها في غاية السهولة .تشغل المدينة موقعً ا
ً
ويمكن الوصول إليها بكل سهولة من كل المطارات الرئيسية ومن  ،Union Stationومن عند محطة
القطار في لوس أنجلوس.
• من مطار لوس أنجلوس الدولي ( )LAXتتراوح أجرة التاكسي بين  45-55دوال ًرا بخالف البقشيش
كما توجد حافالت للركاب تتراوح أجرتها من  20إىل  30دوالر بخالف البقشيش .ويمكن ركوبها
عىل الفور بعد الخروج مباشرة من منطقة استالم
الحقائب في كل محطة من المحطات.

• كما تتوافر خدمات السيارات الليموزين وتأجير
السيارات .بمجرد وصولك لبيفرلي هيلز ،يمكن أن
يساعدك كونسيرج مركز الزوار في طلب وسيلة
مواصالت لتنقلك إىل أي مكان في لوس أنجلوس.

• تضم مدينة بيفرلي هيلز مناطق انتظار مريحة في
العديد من أماكن االنتظار العامة في أنحاء المدينة
كلّها تقدم العديد منها خدمة االنتظار المجاني لمدة
ساعتين قبل الساعة  6مساءً .توجد كذلك عدادات
االنتظار في غالبية شوارع منطقة المثلث الذهبي
تحسب مدد االنتظار يوم ًيا.
• يقدم مركز تأجير الدرجات ببيفرلي هيلز (Beverly
 )Hills Bike Shareخطط لتأجير الدراجات شهريًا
وسنويًا حسب استخدامك لمساعدتك عىل التجوال
بالمدينة .قم بزيارة BeverlyHillsBikeShare.com
للتسجيل.
• كما توجد ً
أيضا خدمات نقل الركاب بالسيارات
الخاصة مثل  Lyftو.Uber

Beverly Hills Bike Share
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نصائح السفر
• يقدم مركز زوار بيفرلي هيلز الواقع في  9400 South Santa Monica Boulevard #102مجموعة
من التجهيزات المخصصة مثل خدمات كونسيرج مجانية ،ومنتجات تحمل عالمة بيفرلي
هيلز ،ومعرض للصور التاريخية .وهو مكان مثالي يمكن أن تبدأ منه استكشاف العديد من
األماكن والتجارب التي تقدمها لك المدينة.
• تمتاز بيفرلي هيلز بطقس لطيف ودرجات حرارة مريحة طوال العام وتبلغ الحرارة اليومية في
المتوسط  75فهرنهايت ( 24مئوية) وقليال ما تسقط األمطار.
• يوجد مكتب صرافة  AFEXفي  327بنورث بيفرلي دريف ويمكن الوصول إليه بسهولة.
• دفع بقشيش نظير العديد من الخدمات أمر معتاد في الواليات المتحدة وال يظهر بشكل
أتوماتيكي في الفاتورة الخاصة بك إال إذا تم تقديم الخدمة لعدد كبير من األشخاص .كقاعدة
عامة ،يفضل ترك الزوار لبقشيش تتراوح قيمته من  15إىل  20%من إجمالي الفاتورة في
التاكسي ،أو المطعم ،أو الصالون ،أو السبا .يتلقى المنادي والبواب وحامل الحقائب بالمطار
دوال ًرا أو دوالرين عن الحقيبة الواحدة ،ويتلقي منادي السيارات عادة دوالرين حينما يعيد
سيارتك إليك ويتلقى عمال التنظيف عادة  5دوالرات عن كل ليلية طوال إقامتك في الفندق.
• توجد القنصليات الدولية التالية في لوس أنجلوس:
أستراليا
البرازيل
كندا
الصين
فرنسا
ألمانيا

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

إيطاليا
اليابان
كوريا
المكسيك
المملكة المتحدة

(310) 820-0622
(213) 617-6700
(213) 385-9300
(877) 639-4835
(310) 789-0031

مكتب مؤتمرات وزوار بيفرلي هيلز
مكتب مؤتمرات وزوار بيفرلي هيلز ( )BHCVBهو المؤسسة التسويقية بالمدينة ويوجد به موارد
للزوار والعاملين بوسائل اإلعالم وقطاع السفريات .العاملون بوسائل اإلعالم وقطاع السفريات
الراغبون في مزيد من المعلومات أو الراغبون في التعرف عىل بيفرلي هيلز من خالل الجوالت
التعريفية ،المقابالت مع العمدة أو القيام بزيارات لمواقع الفنادق عليهم باالتصال بـ BHCVB
للحصول عىل المساعدة .منظمو االجتماعات والفاعليات مدعوون كذلك لالتصال بـ BHCVB
عبر الهاتف عىل الرقم 1015 )310( 248-أو زيارة موقعنا اإللكتروني LoveBeverlyHills.com
لتوصيلهم بالجهة المحلية المناسبة بنا ًء عىل المواصفات المطلوبة للفاعلية الخاصة بهم.

Beverly Hills Visitor Center
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USC

Long Beach

مواقع الفنادق

شاطر صور وذكريات زيارتك
VisitBeverlyHills
LoveBevHills
LoveBevHills

#LoveBevHills

#OnlyOnRodeo

LoveBeverlyHills.com

