Beverly Hills
Beverly Hills is een kleine maar beroemde stad in de Amerikaanse staat Californië. De stad
ligt opgesloten binnen de grenzen van Los Angeles en aan de oostzijde grenst het aan West
Hollywood. Beverly Hills staat vooral bekend om de rijkdom en het spotten van celebrities.
Maar er is meer te zien en te doen in deze stad. In de video van Hop Hop naar Amerika is dit
alles uitgebreid besproken. Dus vergeet deze zeker niet te kijken! In deze hand-out vind je
een overzicht van de diverse activiteiten en het is een ondersteuning op de video. Veel
plezier met de voorbereiding…

Golden Triangle
Het stadscentrum van Beverly Hills wordt ook wel de Golden Triangle genoemd. Dit gebied
bevindt zich tussen de Santa Monica Blvd, de Wilshire Blvd en de Crescent Drive. In dit
gebied vind je tevens de beroemde ’Rodeo Drive’. Een winkelstraat met uiterst exclusieve
modemerken.

Parkeren
Om je naar het centrum van Beverly Hills te lokken, vind je er veel locaties waar je de eerste
twee uur gratis kunt parkeren. Na die tijd gaat het uurtarief lopen. Als je de tijd een beetje in
de gaten houdt en je het binnen twee uur allemaal redt, heb je gratis geparkeerd…

Plattegrond van de ”Golden Triangle” met diverse parkeermogelijkheden

Bezienswaardigheden
In het gebied van de Golden Triangle vind je aardig wat activiteiten en bezienswaardigheden.
Je kunt je om te beginnen melden bij het Visitor Center van Beverly Hills. Maar buiten de
Golden Triangle is ook nog genoeg te vinden. Hieronder vind je een overzicht van de meest
belangrijke bezienswaardigheden van Beverly Hills.

Overzicht van de meest belangrijke bezienswaardigheden in Beverly Hills

Eten en drinken
Omdat Beverly Hills bekend staat om de exclusiviteit, moge het duidelijk zijn dat de
restaurants zich ook hebben aangepast aan deze uitstraling. Je vindt er over het algemeen de
meer haute cuisine restaurants. Je moet goed zoeken naar een goedkoper exemplaar. Wel
vind je er bijvoorbeeld een Starbucks of een Chipotle. Maar het is even zoeken. Als je voor de
maaltijd op zoek bent naar de wat goedkopere restaurants, adviseer ik om goed te zoeken of
net buiten Beverly Hills te kijken voor wat lekkers.

Hoeveel tijd besteed je in Beverly Hills
Ja, daar is natuurlijk geen passend antwoord op te geven. Dit ligt voornamelijk aan je
behoefte, interesse en hoeveel tijd je beschikbaar hebt. Als je alle activiteiten wilt doen en
alle bezienswaardigheden wilt bezoeken, heb je misschien wel een hele dag nodig.
Persoonlijk zou ik een keuze maken uit de bovenstaande bezienswaardigheden en dan heb je
aan een halve dag Beverly Hills wel genoeg.

Combineren
Omdat Los Angeles ENORM groot is, moet je een bezoek aan deze stad goed plannen. En dat
betekent vaak een logische route in elkaar knutselen. Zo kun je een bezoek aan Beverly Hills
prima combineren met bijvoorbeeld Hollywood, Santa Monica, Bel Air, Holmby Hills en
activiteiten in de directe omgeving (denk aan musea).

Tours
Er zijn veel aanbieders te vinden met betrekking tot georganiseerde tours. Deze worden
meestal gecombineerd met het bezichtigen van Hollywood en duren gemiddeld zo’n 2 uur.
Hier een aantal voorbeelden van aanbieders:
• Starline Tours
• Hollywood City Tours
• Hollywood Bus Tours
• Open Bus Tours
• Hollywood Tour Pass
• Ultimate Hollywood Tours
De prijzen variëren van $35 tot $50 per persoon.

Handige links
Met betrekking tot je bezoek aan Beverly Hills, hieronder een aantal interessante links:
Beverly Hills Visitor Center
Greystone Mansion
Franklin Canyon Park

: www.lovebeverlyhills.com
: www.greystonemansion.org
: www.mrca.ca.gov

