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Los Angeles 
 

 

Dia XX.XX.XXXX - Quinta-feira 
 

Chegada em Los Angeles, às XXhXX no voo XX da companhia XX. 

 

 

Los Angeles International Airport LAX 

A cidade de Los Angeles conta com o sexto aeroporto mais movimentado do mundo, com vários 

terminais, e é, também, o aeroporto mais movimentado do mundo, quando se considera apenas o 

número de passageiros que possuem como destino final Los Angeles (e não utilizando o aeroporto 

como um centro de conexão para voos com destino final em outro aeroporto). 

O LAX tem nove terminais de passageiros em forma de "U" e todos terminais são servidos por uma 

rede de ônibus. Endereço: 1 World Way, Los Angeles, CA 90045. 

 

 
 

Em cada terminal existem diferentes áreas de espera para onde deve se dirigir de acordo 

com o tipo de transporte que se deseja utilizar: 

 

- Na área azul estão os shuttles do aeroporto, inclusive a linha G que leva a Aviation, a 

estação de metrô mais próxima. Quem deseja seguir para Downtown (centro da cidade), deve 

pegar o trem da linha verde em Aviation, em direção a Norwalk, e descer estação Harbor Freeway, 

a quarta parada. Ali deve pegar a linha cinza em direção a El Monte e descer em Union Station. 

 

- Na área laranja estão as vans compartilhas: tanto o supershuttle.com quanto o seu 

concorrente primetimeshuttle.com. 

 

- Na área amarela estão os táxis, uma opção cara que fica mais acessível quando a corrida é 

dividida: as tarifas são todas tabeladas e a viagem não custa menos de U$50. 

 

http://www.supershuttle.com/
http://www.primetimeshuttle.com/
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- Na área vermelha estão os transportes gratuitos de quem se hospeda nos hotéis da região. 

 

- Na área verde estão os ônibus de longa distância, mas o mais famoso é o FlyAway 

(www.lawa.aero), um ônibus expresso que leva para Irvine Station (Orange County), Union Station 

(Downtown Los Angeles), Van Nuys (San Fernando Valley) e Westwood (West Los Angeles). 

Horários: www.lawa.org/welcome_lax.aspx?id=4696 

 

 

Automóveis de aluguel 

Não existem locadoras de veículos dentro do aeroporto, para alugar um carro precisa-se fazer a 

reserva pela internet ou telefonar para uma das empresas conveniadas usando os telefones 

gratuitos disponíveis ao lado dos carrosséis de bagagem. 

 

 
 

Caso você tenha uma reserva de um automóvel, faça contato com a empresa de locação para o 

pick up (onde eles vem com uma van pegar os passageiros e levar até o escritório e 

estacionamento da empresa, localizado fora do aeroporto) através de telefones gratuitos nos 

Visitors Information Centers (VICs) localizados nas áreas de retirada de bagagem de cada 

terminal. 

 

Para encontrar a van que leva aos escritórios, siga para fora da área de bagagens, no nível inferior 

do aeroporto, na área de desembarque, no setor roxo (as áreas são designadas por cores, os 

táxis ficam na área amarela, por exemplo), que é a cor dos "Rental Car Shuttles". 

 

 
 

Outra opção é usar os ônibus azuis gratuitos (LAX Shuttle Airline Connection Bus) que levam 

os passageiros até o Off-Airport Rental Car Terminal (onde estão todas as empresas locadoras), 

que saem do nível inferior na área de desembarque, na área azul. 

 

Todos os pontos de paradas permitidas para as vans estão marcadas no mapa a seguir: 

http://www.lawa.aero/
http://www.lawa.org/welcome_lax.aspx?id=4696
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Depois de retirado o carro de aluguel na locadora, siga para o hotel para efetuar o check-in e 

deixar as malas. 

 

Hospedagem 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

YYYYY XXXXXXX, North Hollywood, CCCCC. Tel: (800) XXXXXXXX www.XXXXXXXX.com 

 

Do aeroporto de Los Angeles (LAX), 

pegue a San Diego Freeway (I-405 N) 

para o norte, em direção Santa 

Monica. Siga aproximadamente 14 

milhas.  

 

Pegue a Ventura Freeway East (US-

101 S), direção Los Angeles e siga por 

5,6 milhas. 

 

Pegue à direita na Freeway 

Hollywood, direção Hollywood 

Fwy/Los Angeles (170 sul).  

 

Saia na Vineland, e pegue a direita, e 

o hotel The Beverly Garland estará no 

lado esquerdo da rua. Faça um 

retorno para acessar o hotel. 

 

O trajeto do aeroporto até o hotel tem 

23,4 milhas, e é feito em 

aproximadamente 31 minutos. 

http://www.xxxxxxxx.com/
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Ida para Hollywood Boulevard, West Hollywood e Beverly Hills 

 

Após efetuado o check-in e ter deixado as malas no hotel, siga para a parte mais famosa de Los 

Angeles, o Hollywood Boulevard (B). O trecho tem 4,4 milhas e pode ser feito em aproximadamente 7 

minutos. O mapa mostra ainda West Hollywood (C) e Beverly Hills (D), passeios que serão feitos a 

seguir. 

 
 

Na US 101, pegue a saída 9C, em direção a Highland Ave/Hollywood Bowl. 

 

Uma opção de estacionamento bem localizado das atrações e com um preço interessante, é no 

Shopping Hollywood & Highland Center. 

 

Estacionamento no shopping: 

Entradas em Highland Avenue e Orange Drive. As taxas de estacionamento são: US$2 para até 2h 

com a validação dos varejistas participantes e restaurantes. US$2 para até 4 horas com a validação da 

TCL Chinese Theatre (antigo Grauman’s Chinese Theatre) e Chinese 6 Theatres. Após isto, US$1, para 

cada 15 min. Máxima diária é de US$13. Taxa fixa de US$10, depois das 22h na 5ª-feira, 6ª-feira e 

sábado. Aberto 24h por dia, 7 dias por semana. Lembre-se de usar qualquer um dos quiosques de 

auto-atendimento para pagar antes de voltar para o seu carro. Dolby Theatre e The Ray Dolby 

Ballroom não validam o ticket de estacionamento. 6801 Hollywood Boulevard, Hollywood, CA 90028. 
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Los Angeles 
 

 
 

Los Angeles é a cidade mais populosa da Califórnia e a segunda mais populosa dos Estados Unidos, 

sendo o 13º maior conglomerado urbano do mundo e conhecida como a Capital Mundial do 

Entretenimento (cinema, televisão e música). Dividida em 19 subúrbios de características distintas, 

L.A. é eclética e uma cidade que agrada todos os gostos, seja com o lendário letreiro branco de 

Hollywood Hills, a Calçada da Fama, as vitrines da Rodeo Drive, a área revitalizada de Downtown ou as 

areias de Malibu. 

Los Angeles foi fundada por colonizadores espanhóis em 1781 e com a independência da colônia 

passou a fazer parte do México, em 1821. Em 1850, com a guerra entre o México e os Estados Unidos, 

os Estados Unidos compraram a cidade e o resto da Califórnia. A cidade foi crescendo e incorporando 

as cidades à sua volta, como por exemplo, com Hollywood, que foi anexada em 1910. As demais 

cidades não são parte do território, mas formam uma grande região metropolitana, que é o Condado 

de Los Angeles, e quando alguém se refere a Los Angeles, ou LA, está falando de uma região 

composta por 88 municípios. A cidade de Los Angeles inclui áreas como Downtown, Whilshire e 

Hollywood. Já o condado – ou a metrópole - estão Bervely Hills, Santa Mônica e Passadena. 

 

 

Hollywood 
 

Hollywood era o bairro da moda na década de 50 e este famoso bairro eternizou-se por ser a sede de 

diversos estúdios de cinema e televisão, e por ter virado símbolo do glamour cinematográfico. Los 

Angeles deve muito a Hollywood, já que foi em suas ruas que a bilionária indústria de cinema norte-

americano ganhou fôlego. 
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Hollywood Boulevard 

A Hollywood Boulevard é o centro das atrações e um dos endereços que mais brilhou nas décadas de 

40, 50 e 60. Depois, apagou um pouco e em 2002, com a inauguração do Kodak Theatre (palco da 

premiação do Oscar) voltou a aparecer com pompa e circunstância. Ao longo dela está a Calçada da 

Fama, onde a diversão é ficar procurando o nome das suas celebridades favoritas.  Impossível andar 

por ali e não parar no Grauman’s Chinese Theatre, para conferir as mãos e pés de vários artistas 

gravados no cimento. 

É rua enorme, mas a parte badalada está entre as ruas La Brea e Vine, sendo que a maior 

movimentação está em frente ao Chinese Theatre. Visite em qualquer momento do dia, esteja ela 

iluminada pelo sol ou pelas placas de neon. 

 

 
 

 

Hollywood Walk of Fame - Calçada da fama 

De Walt Disney a Michael Jackson, passando por Shrek, diversas personalidades já deixaram sua 

marca ali. Outras registraram seus pés e suas mãos no cimento em frente ao Chinese Theater. Ao 

longo de vários quarteirões da Hollywood Boulevard, as calçadas são compostas por blocos de concreto 

que homenageiam os grandes nomes dessa indústria que sempre foi a maior força econômica da 

cidade. São mais de 2400 estrelas em 18 blocos na Hollywood Boulevard e três blocos da Vine Street. 

Se você quiser descobrir onde está o seu ator ou atriz favorita, aqui tem a lista com os nomes das 

estrelas e onde exatamente estão localizadas: 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stars_on_the_Hollywood_Walk_of_Fame.  

 

 

Grauman‘s Chinese Theater 

Esse antigo cinema de 75 anos foi quem inventou o tapete vermelho e se orgulha de ostentar um pátio 

cravejado de mãos e pés de grandes estrelas do cinema. A cerimônia do Oscar ocorria aqui 

antigamente, e na sua frente pode-se ver as mãos e sapatos de diversas atrizes. O interessante é que 

essa tradição começou com uma atriz que pisou acidentalmente no cimento fresco. Além de mãos e 

sapatos tem sempre uma frase de efeito ou coisas curiosas como as marcas dos pés do R2D2 e os 

dreadlocks da Whoopi Goldberg. 

A visita guiada tanto ao Chinese Theater como ao Kodak Theater vale a pena, mas, se tiver que 

escolher entre um dos dois, visite o Kodak Theater. Entrada: U$ 15 por adulto e U$ 10 para idosos e 

menores de 18 anos, faz-se um belo tour por todos os ambientes do teatro. End: 6925 Hollywood 

Blvd, Hollywood, CA 90028. www.chinesetheatres.com 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stars_on_the_Hollywood_Walk_of_Fame
http://www.chinesetheatres.com/
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Shopping Hollywood & Highland Center 

O shopping que abriga o Kodak Theater é um centro de entretenimento com 80 lojas, lojas de 

souveniers, restaurantes, espaço para eventos, o hotel Renaissance Hollywood Hotel & Spa e pistas de 

boliche. Este é o lugar onde acontece o “Red Carpet” para a festa do Oscar e pode se tirar fotos 

subindo as escadarias. Não deixe de ir até o final do Hollywood & Highlands Centre que oferece uma 

bela vista para ver o letreiro “HOLLYWOOD”. www.hollywoodandhighland.com 

 

Kodak Theater (Dolby Theatre) 

Onde se realiza a entrega anual do Oscar desde 2002 e os turistas são surpreendidos com salões 

suntuosos, incluindo a possibilidade de subir no palco onde as estrelas recebem os prêmios e sentar-se 

na mesma poltrona um dia ocupada por Angelina Jolie e outras tantas estrelas. No final, os turistas 

são presenteados com um cartão-postal do Kodak Theater. O teatro fica instalado num shopping 

popular, e quase sem nenhum glamour, como o que apresenta no dia da grande festa de entrega do 

Oscar. O local sofre uma verdadeira transformação durante a época do evento. O Kodak Theatre agora 

se chama Dolby Theatre, e é onde pode se ver o show espetacular do Cirque du Soleil – “IRIS”, que 

tem como tema o mundo do cinema. 6801, Hollywood Boulevard. www.kodaktheatre.com 

 

 

 
 

 

Um prédio clássico, ainda na Hollywood Boulevard, é o El Captain Theatre.  

 

El Captain Theatre 

Ele parece um castelinho e foi, recentemente, reformado pela Disney e voltou aos tempos áureos. Vale 

a pena, especialmente para os cinéfilos, dar uma olhada na programação da semana. Cidadão Kane foi 

um dos filmes que teve sua estreia nesse teatro-cinema. Hoje a Disney faz todos os seus grandes 

lançamentos, como os filmes da Marvel. 6838, Hollywood Boulevard. http://elcapitan.go.com  

 

 

A seguir, o Museu de Hollywood, que funciona no célebre prédio da Max Factor. 

 

Museu de Hollywood 

O museu apresenta uma coleção de figurinos de artistas que deixaram suas marcas e exposição de 

fotos em preto e branco. Entrada: US$ 15 adultos, US$ 12 crianças e idosos. Aberto de 4ª-dom, entre 

10-17h.  1660, N Highland Ave. www.thehollywoodmuseum.com 

 

Também é nesse quarteirão que fica o Christie, hotel que causou impacto na época de sua 

inauguração por ostentar um banheiro em cada quarto e, hoje é a sede da Cientologia (seita que tem 

entre seus seguidores Tom Cruise e John Travolta).  

 

http://www.hollywoodandhighland.com/
http://www.kodaktheatre.com/
http://elcapitan.go.com/
http://www.thehollywoodmuseum.com/
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Outras opções de museu na região são os museus Ripley's Believe It or Not, o museu de 

cera Madame Taussaud e o Museu do Guinness Book. 

 

 

Museu do Guinness Book 

Entrada: US$15,95 e US$ 6,95 crianças. Aberto diariamente, entre 10-24h. 6764, Hollywood 

Boulevard. www.guinnessmuseumhollywood.com 

 

 

Ripley's Believe It or Not 

Museu que conta com uma coleção de bizarrices. Entrada: US$ 16,99 adultos e US$ 8,99 crianças. 

Aberto diariamente, entre 10-24h. 6780, Hollywood Blvd. www.ripleys.com/hollywood 

 

 

Madame Tussauds 

O mundialmente famoso museu de cera, com filiais ao redor do mundo, também está presente em 

Hollywood. Entrada: US$ 26,95 e crianças US$ 19,95. Aberto diariamente a partir das 10h até em 

torno das 18h30. 6933, Hollywood Blvd. www.madametussauds.com/hollywood 

 

 

 

Uma boa opção para comer é o bar-restaurante do Roosevelt Hotel, que em seus tempos gloriosos 

hospedava Marilin Monroe e tantas outras celebridades hollywoodianas. 

 

The Hollywood Roosevelt Hotel 

É um hotel histórico de estilo espanhol, e que recebeu este nome devido a Theodore Roosevelt. Abriu 

as suas portas em 15 de maio de 1927. O Hotel sediou a apresentação do primeiro Oscar, em 1929, 

dentro de seu salão Blossom. Mas as cerimônias passaram a ser muito maiores do que o banquete 

para 250 convidados, e a festa mudou de lugar. 

O The Hollywood Roosevelt foi destaque em filmes e na vida noturna de Hollywood. Frances Farmer 

era hóspede de honra no início de 1950 depois de aparecer em This Is Your Life. Marilyn Monroe 

residiu no Hollywood Roosevelt por dois anos quando sua carreira de modelo decolou. Sua primeira 

sessão de revista foi feita no trampolim na piscina atrás do hotel, que foi recentemente removido. E 

recentemente voltou a ter popularidade com os jovens de Hollywood nos últimos anos, graças à casa 

noturna Teddy, localizada no lobby principal do hotel. 7000 Hollywood Boulevard. 

 

 

Hollywood é famosa pelos grandes estúdios, mas também é famosa pelos seus incríveis cinemas, os 

mais famosos do mundo: não deixe de ver, fotografar e quem sabe pegar um cinema no Chinese 

Theatre, Egyptian Theatre e El Capitan Theatre. O primeiro é o mais famoso e tem todo tipo de 

filme; o segundo é quase tão famoso quanto, mas exibe apenas filmes independentes; já o terceiro foi 

arrendado pela Disney.  

 

http://www.guinnessmuseumhollywood.com/
http://www.ripleys.com/hollywood/
http://www.madametussauds.com/hollywood/

