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06/25/11 - Las Vegas - A kaszinók és a luxus hotelek fellegvára

? Las Vegas, Nevada
Az 1905. május 15-én alapított, Nevada állam déli részén, a Las Vegas-völgyben
(Las Vegas Valley) található Las Vegas, amely Clark megye székhelye is egyben,
az éjszakai élet (nightlife), a luxus szállodák (luxury hotels), és a kaszinók (casinos)
fellegváraként van számon tartva. A világ legnagyobb szórakoztató és
szerencsejáték központjának tartott Las Vegas, közel 600 ezres becsült
lakosságával, jelenleg az Egyesült Államok 28. legnépesebb városa. A
nemzetközileg is igen nagy népszer?ségnek örvend? város legnagyobb bevételi
forrása a turizmusból, a szerencsejátékokból, és az üzleti találkozásokból
származik. Las Vegas robosztus fejl?dése a szerencsejáték legalizációjának
köszönhet?. Az 1931-ben hozott törvény, amely a szerencsejátékokat és az utcai
alkoholfogyasztást is teljesen legálissá tette, leghamarább a hírhedt maffiózók
fantáziáját indította be. Az els? szállodát (Flamingo Hotel) 1946. december 26-án
Bugsy Siegel, a híres amerikai gengszter nyitotta meg, akinek nagy befolyást
tulajdonítanak Las Vegas fejl?désében. Bugsy 1941-ben ment Las Vegasba, hogy
Al Capone támogatásával megalapítsa a nevadai sivatagban a szerencsejátékok
központját, egy teljes kaszinó-, hotel- és szórakozóhely együttest, ami kés?bb Las
Vegas Strip néven vált ismertté. Las Vegas nagy toleranciát mutat a feln?tt
szórakozási lehet?ségek (sztriptíz bárok, éjszakai klubok) formái iránt, amelynek
köszönhet?en a Sin City (B?nös Város) címmel is megillették. Ahogyan a híres
amerikai közmondás is tartja ? "Ami Las Vegasban történik, az ott is marad".
A Las Vegas megnevezést gyakran használják a város határain kívül
es? részekre, különösen az üdül?övezetekre, valamint a Las Vegas
Strip közeli helyekre, mint amilyen a Paradise (McCarran International
Airport), a Winchester, a Henderson, a Spring Valley, a Sunrise Manor,
és Enterprise települések.

Id?eltolódás:
Nevada állam a GMT-8-as id?zónába, míg Magyarország a GMT+1-es id?zónába
esik, ezért kilenc óra eltérés alakul ki, negatív irányban. Ami annyit jelent, ha
Budapesten este 9 óra van, akkor Las Vegas városában még csak déli 12 óra.

Id?járás, földrajz:
Las Vegas Nevada állam déli részén, Clark megyében, egy sivatagos medencében
(Mojave-sivatag) fekszik. A várost kiszáradt hegyek veszik körül, de Las Vegas
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bels? részén rengeteg mesterséges zöldterület van. A városra a szubtrópusi száraz
éghajlat jellemz?, amely pontosan beilleszkedik a környez? Mojave-sivatag
klímájához. A városban, egész évben nagyon kedvez? az id?járás, hiszen az év
napjaiból közel 300 napsütéssel telik, a napsütéses órák száma pedig, több mint
3800. A nagyon forró száraz nyár, amikor csapadék szinte alig hullik, júniustól
egészen szeptemberig tart, ilyenkor nappal 34-40 °C, éjszaka 21-26 °C között van a
h?mérséklet. Átlagosan 133 nap van egy évben, amikor a h?mér? higanyszála 32
°C fölé, és 72 nap pedig, amikor 38 ° C fölé emelkedik. A téli hónapok (december,
január) nagyon rövidek, általában a h?mérséklet ilyenkor 3-17 °C között mozog, és
csak nagyon ritkán esik 0 °C alá. A hóesés is igen ritka jelenség, de volt már rá
példa Las Vegas története során. A város területe 340 km2, és tengerszint feletti
magassága kb. 620 méter.

Las Vegas-i repül?terek:
A belvárostól (Downtown Las Vegas) 8 km-re délre, a Las Vegas-völgyben található
McCarran Nemzetközi repül?tér (McCarran International Airport, IATA: LAS,
ICAO: KLAS) a nemzetközi és a belföldi járatokat fogadja többnyire, de mellette
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magánrepül?gépeket és áruszállító járatokat is kiszolgál. A McCarran Nemzetközi
repül?téren kívül, az utasok számára még két kisebb repül?tér is rendelkezésre áll.
Az egyik közülük a város központjától 6 km-re északnyugatra található North Las
Vegas Airport (IATA: VGT, ICAO: KVGT), a másik pedig, a Las Vegas belvárosától
20 km-re délre található Henderson Executive Airport (IATA: HSH, ICAO: KHND).
A McCarran Nemzetközi repül?térr?l a belvárosba (Las Vegas
Boulevard) el?kel? körülmények közepette (egy útra személyenként
$12) is eljuthatunk, a Bell Trans cég limuzinjait igénybe véve. Privát
limuzin bérlése is lehet?ség van, amely mellé érkezéskor ingyen
pezsg? is jár, ennek ára $115. Bell Trans telefonszáma: (702)
739-7990 vagy (800) 274-7433

Tömegközlekedés:
Las Vegas tömegközlekedési rendszerét a RTC Transit vállalat által m?ködtetet
buszhálózat biztosítja. A buszokkal a város északi külvárosi részei és a délen
található hendersoni repül?tér is gyorsan elérhet?. Viteldíjak, 2011: Egyirányú
alapdíj (One-Way Base Fare) ? $2.75; Csúcsid?szak alapdíja (Peak Period Base
Fare) ? $3; Strip zóna viteldíj (Strip Zone Fare) ? $6.

? Las Vegas Strip
A 6,8 km hosszú Las Vegas Strip a város leghíresebb útszakasza. A legnagyobb
és legismertebb szállodák, kaszinók, és hotel kaszinók ezen a részen találhatóak.
Érdekesség, hogy a világ 25 legtöbb szobájával rendelkez? szállodája közül 19, is
itt a Las Vegas Strip útszakaszán van. A McCarran nemzetközi repül?tért?l indulva
a Fremont Street felé haladva, a Las Vegas Strip útszakaszán egymást követve
az alábbi épületek találhatóak:

• Bal oldalon: Mandalay Bay Resort and Casino, The Hotel at
Mandalay Bay, Luxor Hotel and Casino, Excalibur Hotel and Casino
, New York-New York Hotel and Casino, Monte Carlo Resort and
Casino, Mandarin Oriental, The Harmon Hotel and Spa, The
Cosmopolitan of Las Vegas, Bellagio Hotel and Casino, Caesars
Palace, The Mirage, Treasure Island Hotel and Casino, Fashion
Show Mall, Circus Circus, Hilton Grand Vacations Club,
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Stratosphere Hotel and Casino
• Jobb oldalon: Tropicana Resort and Casino, MGM Grand, Planet
Hollywood, Paris Hotel and Casino, Bally's Las Vegas, Bill's
Gamblin' Hall and Saloon, Flamingo Hotel, Imperial Palace Hotel and
Casino, Harrah's Las Vegas, Casino Royale Hotel and Casino, The
Venetian Hotel and Casino, The Palazzo, Wynn, Encore at Wynn,
Riviera Hotel and Casino, Fontainebleau Resort

? Fremont Street
A Fremont Street a Las Vegas Strip után a város második leghíresebb utcája,
amelyet a nagy felfedez? John Charles Frémont tiszteletére neveztek el. Az
útszakasz leghíresebb része a 460 méter hosszú fedett Fremont Street
Experience sétálóutca, ahol a sok kaszinó mellett (Golden Nugget, Fremont Hotel
and Casino, Main Street Station Hotel and Casino, Golden Gate Hotel and Casino)
többek között a Neon Múzeum (Neon Museum) is megtalálható.
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? Las Vegas top látnivalók és attrakciók
A f? látnivalók a városban a kaszinók és a szállodák, és a két szolgáltatást egyben
nyújtó hotel kaszinók, amelyek nagy többsége a belvárosban (downtown) található.
Természetesen a kaszinók és szállodákon kívül is akad b?ven látnivaló és attrakció
a városban.

Top ingyenes látnivalók és attrakciók a szállodákban és azok területén:

• Fountains at Bellagio (szök?kút ? Bellagio Hotel and Casino)
• Conservatory (botanikus kert ? Bellagio Hotel and Casino)
• Sirens of TI (18 perces kalóz show ? Treasure Island Hotel and
Casino)
• Fall of Atlantis (szök?kút ? Caesars Palace, The Forum Shops)
• Wildlife Habitat (trópusi kert növényekkel és madarakkal ? Flamingo
Hotel)
• CBS Television City Research Center (CBS Televízió Kutató
Központ ? MGM Grand)
• Lion Habitat (klimatizált él?hely oroszlánokkal ? MGM Grand)
• Volcano (mesterséges vulkánkitörés ? The Mirage)
• The Aquarium (akvárium ? Silverton Hotel)
• Streetmosphere at the Grand Canal Shoppes (az utcán
el?adóm?vészek szórakoztatják a látogatókat ? The Venetian)
• Sunset Stampede (naponta 4 id?pontban megrendezett rendkívül
látványos 8 perces naplemente show, lézerekkel, vízeséssel és
szimfonikus zenével, a Las Vegas Strip f?utcától mindössze 6
mérföldre ? Sam's Town Hotel and Casino)

Top ingyenes látnivalók és attrakciók a szállodákon kívül:

• Fremont Street Experience (sétálóutca, esténként csodálatosan
kivilágítva ? Fremont Street)
• Gameworks (játékterem, régi arcade játékgépekkel ? Showcase
Mall)
• Water features at Aria (vízfüggöny ? CityCenter)
• Fashions Shows (divatbemutató, péntek-vasárnap ? Fashion Show
Mall)
• Cleveland Clinic (kutató központ, építészeti remekm? ? 888 West
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Bonneville Avenue)
• Coca-Cola Store, Showcase Mall (a bejárat egy hatalmas
Coca-Cola üvegb?l áll ? 3785 South Las Vegas Boulevard)
• Siegfried and Roy Statue (szobor, amelyet a két világhír?
német-amerikai m?vész tiszteletére állítottak a Mirage és Treasure
Island szálloda között a Las Vegas Boulevard-on)
• Ethel M Chocolate Factory and Botanical Cactus Gardens
(csokoládégyár és növénykert, ami mindössze 10 mérföldre található a
Las Vegas Strip f?utcától ? 2 Cactus Garden Drive, Henderson)
• Welcome to Las Vegas sign (üdvözl? tábla Las Vegas határában a
Mandalay Bay szállodától délre, amely a város jelképévé vált)

Top fizet?s látnivalók és attrakciók:

• The Tuscany Kitchen (toszkánai látványkonyha ? Bellagio Hotel
and Casino)
• O Cirque du Soleil (cirkusz ? Bellagio Hotel and Casino)
• Adventuredom (vidámpark ? Circus Circus)
• 4D Special FX Theatre (4D mozi ? Circus Circus)
• The Auto Collections (300 klasszikus autó kiállítása ? Imperial
Palace)
• Titanic: The Artifact Exhibition (kiállítás, ahol a Titanic roncsai
tekinthet?ek meg ? Luxor)
• Shark Reef (cápa akvárium ? Mandalay Bay)
• CSI: The Experience (b?ncselekmény helyszínelés, nyomozás
oktatása ? MGM Grand)
• The Roller Coaster (hullámvasút ? New York-New York Hotel)
• Eiffel Tower (Eiffel-torony ? Paris Hotel)
• Big Shot, SkyJump, X-Cream, Insanity (attrakciók ? Stratosphere
Tower)
• Las Vegas Mob Experience (híres gengsztereket bemutató
gy?jtemény ? Tropicana Resort)
• Gondola Ride (gondolával utazás ? The Venetian)
• Madame Tussauds Wax Museum (viasz múzeum ? The Venetian)
• Penske Wynn Ferrari Maserati (Ferrari és Maserati bemutatóterem,
amely Nevada állam egyetlen hivatalos márkakeresked?je is egyben ?
Wynn Hotel)
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Las Vegas városától mintegy 40 km-re délkeletre, Boulder City
közelében található a híres Hoover-gát (Hoover Dam vagy Boulder
Dam), amelyet évente közel 1 millió ember tekint meg. A gátról
csodálatos kilátás nyílik a sziklás kanyon (Black Canyon) részeire,
ahol a Colorado folyó (Colorado River) tör utat magának. A gát külön
érdekessége, hogy pont két állam határán (Nevada, Arizona)
helyezkedik el.

? Cirque du Soleil
Las Vegas leghíresebb attrakciói közé tartozik a világhír? kanadai cirkusz társulat, a
Cirque du Soleil produkciói. A színháznak több híres szállodával is szerz?dése
van, ahol a társulat tagjai csoportokba osztva adják el? lélegzetelállító
mutatványaikat. 2011-ben az alábbi szállodákban találkozhatunk a Cirque du Soleil
társulattal és produkcióikkal:

• O ? Cirque du Soleil (Bellagio Hotel and Casino)
• Criss Angel ? Believe and Cirque du Soleil (Luxor Hotel and
Casino)
• Zumanity ? Cirque du Soleil (New York-New York Hotel and
Casino)
• LOVE (The Beatles) ? Cirque du Soleil (The Mirage Hotel and
Casino)
• Mystére ? Cirque du Soleil (Treasure Island Hotel and Casino)
• KÁ ? Cirque du Soleil (MGM Grand Hotel and Casino)
• Viva Elvis ? Cirque du Soleil (Aria Hotel and Casino)

? Stratosphere látnivalók és attrakciók
A Stratosphere-torony (Stratosphere Tower), amely hotel kaszinóként üzemel, az
5. legmagasabb szerkezet az Egyesült Államok területén. A torony tetején két kilátó
(observation deck) és egy forgó étterem (Top of the World) is helyet kapott, és a
tulajdonosok a bátrabbakra is gondolva, négy külön attrakciót is kínálnak. A Big
Shot attrakció keretén belül 329 méter magasságból egészen 281 méter
magasságig zuhanhatunk le egy platformot használva, amely alatt a 72 km/h
gyorsulási sebesség is elérhet?. A SkyJump attrakciót kipróbálva a bungee jumping
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élményét élhetjük át, 253 méteres magasságból. Az X-Cream attrakció egy 264
méteres magasságban kialakított hullámvasút, amelynek érdekessége, hogy a 69
méter hosszú pályaszakasz a leveg?ben lett kialakítva. A hullámvasút kocsiját egy
emel? segítségével mozgatják föl-alá, azt a látszatott keltve, mintha ténylegesen
valaki egy száguldó hullámvasútba ülne, azzal a kivétellel, hogy mindez ép a nagy
semmibe (264 méteres magasságban a leveg?ben) történik, és nem egy talapzaton
álló hullámvasúton, mint ahogyan azt már megszokhattuk. A negyedik attrakció, az
Insanity segítségével, 270 méteres magasságban egy markoló körbe-körbe forgat
bennünket, a hatalmas mélységet szemlélve, mint a hagyományos körhinták
esetében.

? Las Vegas-i múzeumok

• Neon Múzeum (Neon Museum) ? Fremont Street Experience
(gallery) and 821 Las Vegas Boulevard North, Las Vegas, NV 89101
• Las Vegas-i Természettudományi Múzeum (Las Vegas Natural
History Museum) ? 900 Las Vegas Boulevard North, Las Vegas, NV
89101
• Gyermek Múzeum (Lied Discovery Children's Museum) ? 833 Las
Vegas Boulevard North, Las Vegas, NV 89101
• Liberace Múzeum és Alapítvány (Liberace Museum & Foundation)
? 1775 East Tropicana Avenue, Las Vegas, NV 89119
• Nevada Állami Múzeum (Nevada State Museum) ? 700 Twin Lakes
Drive, Las Vegas, NV 89107
• Marjorie Barrick Múzeum (Marjorie Barrick Museum) ? 4505 South
Maryland Parkway, Las Vegas, NV 89119
• Atom Tesztelési Múzeum (Atomic Testing Museum) ? 755 East
Flamingo Road, Las Vegas, NV 89119
• Madame Tussauds Viasz Múzeum (Madame Tussauds Wax
Museum) ? 3377 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, NV 89109
• Bellagio Szépm?vészeti Múzeum (Bellagio Gallery of Fine Art) ?
3600 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109
• Klasszikus Autó Múzeum (The Auto Collections, Classic Car
Museum) ? 3535 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, NV 89109

? Las Vegas Power Pass
A Las Vegas Power Pass kártya használatával a legizgalmasabb látnivalók
ingyenesen tekinthet?ek meg. A Las Vegas-i látnivalók között olyanok szerepelnek
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többek között, mint a Madame Tussauds Viasz Múzeum (Madame Tussauds Wax
Museum), az Atom Tesztelési Múzeum (Atomic Testing Museum), a Las Vegas-i
Természettudományi Múzeum (Las Vegas Natural History Museum), az
Eiffel-torony (Eiffel Tower ? Paris Hotel), a Stratosphere-torony Kilátó (Stratosphere
Tower Observation Desk), vagy éppen a Bellagio Szépm?vészeti Múzeum (Bellagio
Gallery of Fine Art ? Bellagio Hotel). A Las Vegas Power Pass kártya egy, kett?,
három, és öt napos kiszerelésben kapható, amit a Caesars Palace szálloda Forum
Shops (3570 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109) részlegén,
10:00-20:00 között lehet megvásárolni, illetve átvenni. A kártya az ingyenesen
megtekinthet? látnivalók mellett, még kedvezményekre is feljogosít a kijelölt
üzletekben és éttermekben, és jár mellé egy útikönyv (Guidebook) is. Las Vegas
Power Pass árai, 2011:

• Feln?tt: 1 napos ($77.99), 2 napos ($99.99), 3 napos ($129.99), 5
napos ($164.99)
• Gyermek: 1 napos ($44.99), 2 napos ($64.99), 3 napos ($84.99), 5
napos ($104.99)

A Las Vegas Power Pass nem egy 24 órás kártya. Az egy napos
kártya a használatba vétel után, ugyan azon a napon éjfélkor lejár.

• Las Vegas Power Pass online megvásárlása: Las Vegas Power
Pass

? Las Vegas-i hotel kaszinók
Las Vegasban rengeteg hotel kaszinó található, amelyekben a holt szezon idején,
akár $50-$100 között is foglalhatunk szobát. Néhány ismertebb Las Vegas-i hotel
kaszinó a teljesség igénye nélkül:

• Bellagio Szálloda és Kaszinó (Bellagio Hotel and Casino)
• MGM Grand Szálloda és Kaszinó (MGM Grand Hotel and Casino)
• Caesars Palace Szálloda és Kaszinó (Caesars Palace Hotel and
Casino)
• Luxor Szálloda és Kaszinó (Luxor Hotel and Casino)
• Venetian Szálloda és Kaszinó (The Venetian Hotel and Casino)
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? Las Vegas-i Gourmet éttermek
Las Vegasban nincs hiány a Gourmet éttermekb?l. Nagyon sok közülük biztosan
rendelkezik valamilyen magas elismeréssel (Michelin csillag), és a legtöbbjükbe
világhír? séfek (Guy Savoy, Joel Robuchon, Paul Bartolotta) f?znek. Néhány
ismertebb Las Vegas-i Gourmet étterem:

• Guy Savoy (Caesars Palace Hotel and Casino)
• Le Cirque (Bellagio Hotel and Casino)
• Picasso (Bellagio Hotel and Casino)
• Michael Mina (Bellagio Hotel and Casino)
• LAVO (Palazzo Hotel and Casino)
• Eiffel Tower Restaurant (Paris Hotel)
• Beso (CityCenter)
• BOA Steakhouse (Forum Shops at Caesars Palace)
• Brand Steakhouse (Monte Carlo Hotel and Casino)
• Tao Asian Bistro (The Venetian)
• Sushi Roku (Forum Shops at Caesars Palace)
• Wolfgang Puck's Trattoria del Lupo (Mandalay Bay)
• Mix (The Hotel at Mandalay Bay)
• Nobhill Tavern (MGM Grand Hotel and Casino)
• Joel Robuchon (MGM Grand Hotel and Casino)
• Bartolotta Ristorante di Mare (Wynn Las Vegas)

Legyünk körültekint?ek az öltözködést illet?en, ha el?kel?bb étterembe
megyünk, mert a legtöbbjükbe a "dress code" van érvényben. Ami
ebédre hétköznapi viseletet, vacsorára pedig, üzleti viseletet jelent.

? Las Vegas-i szórakozóhelyek
Las Vegasban rengeteg nívós táncos szórakozóhely (diszkó ? nightclub) található,
ahol folyamatosan jelennek meg a celebek (Kim Kardashian, Nicole Richie, Paris
Hilton) és az igazi sztárok (Christina Aguilera, David Arquette), f?ként a VIP
részlegeken. A legtöbb szórakozóhelyen nemzetközileg is elismert lemezlovasok
játszanak, mint pl.: DJ Karma, David Guetta, vagy éppen Paul Oakenfold. Nagy
divat lett mostanában a sztárok körében, hogy Las Vegas-i szórakozóhelyeken
tartanak találkozókat vagy ünneplik a születésnapjukat. Nem olyan régen, Gary
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Busey és David Hasselhoff is a Wynn Hotel egyik legnépszer?bb szórakozóhelyén
(Blush Boutique Nightclub) ünnepelte születésnapját. Néhány magasabb színvonalú
Las Vegas-i szórakozóhely:

• Pussycat Dolls Burlesque Saloon (Planet Hollywood Resort)
• The Bank (Bellagio Hotel and Casino)
• Blush Boutique Nightclub (Wynn Hotel)
• Chateau Nightclub (Paris Hotel)
• Studio 54 (MGM Grand)
• Rain (Palms Casino Resort)
• ROK Vegas (New York-New York Hotel)
• LAX (Luxor Hotel)
• JET (The Mirage)
• LAVO (Palazzo)

A szórakozóhelyekre csak 21 éven felülieket engednek be!

Vásárlás:
Bármilyen hihetetlennek t?nik, de Las Vegas-t is elérte a bevásárló turizmus. Nem
csak Európából, hanem már az amerikai nagyvárosokból is egyre többen jönnek ide
vásárolni, f?leg a téli hónapok idején. Amíg decemberben hatalmas havazás sújtja
New York városát, addig ugyan itt kellemes 20 °C körül alakul a h?mérséklet, ami
valljuk be sokkal elviselhet?bb, mit a -10 °C, vagy még az annál is hidegebb id?. Mi
lehet még fontosabb az id?járásnál? Természetesen az ár. Felmérések bizonyítják,
hogy az itteni luxus bevásárlóközpontokban és üzletekben, ha körültekint?ek
vagyunk, akkor jóval olcsóbban vásárolhatunk, mint mondjuk New York City
leghíresebb útszakaszán (Fifth Avenue), vagy éppen Párizs (Champs Élysées),
esetleg London bevásárló utcáján (Oxford Street). Néhány Las Vegas-i
bevásárlóközpont (mall), amelyek a Las Vegas Strip útszakaszon találhatók:

• The Forum Shops (Caesars Palace)
• Encore Esplanade (Encore Las Vegas)
• Miracle Mile Shops (Planet Hollywood)
• Grand Canal Shoppes (The Venetian)
• Le Boulevard at Paris (Paris Hotel)
• Mandalay Place (Mandalay Bay)
• The Shoppes (Palazzo)
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• Via Bellagio (Bellagio)
• Wynn Esplanade (Wynn Las Vegas)
• CityCenter (Las Vegas Boulevard)
• Showcase Mall (a Tropicana Avenue és a Las Vegas Boulevard
találkozásánál)
• Fashion Show Mall (a Las Vegas Boulevard és a Spring Mountain
Road sarkán)
• Hawaiian Marketplace (a Polo Towers el?tt)

Esküv?, azaz házasodjunk Vegasban:
Ha Las Vegas, akkor gyors esküv?. Talán éppen Britney Spears (1987-ben Demi
Moore és Bruce Willis is itt esküd?t meg) volt az, akinek hatására olyan népszer?ek
lettek Vegasban a gyors esküv?k (quick weddings). Jó néhány évvel ezel?tt kissé
spiccesen, az énekesn? itt mondta ki a boldogító igent, valamelyik kápolnában,
éppen aktuális szíve választottjának. Az esemény után, amely a médiában is elég
nagy visszhangot kapott, a luxus szállodák is el kezdték kialakítani saját kápolnáikat
(chapels), ahol a megrendel? különböz? csomagokból válogatva, akár 10 perc alatt
is egybe kelhet párjával. Több mint 100.000 esküv?t kötnek itt évente, ezért
kijelenthetjük, hogy Las Vegas az esküv?k f?városa lett. A különféle esküv?knek
csak az ízlés és költségvetés ($100-tól a csillagos égig) szabhat határt. Pillanatok
alatt szerveznek nekünk teljesen egyedi esküv?t. Megkérhetjük párunk kezét az
Eiffel-torony 50. emeletén, de öltözhetünk reneszánsz ruhába az Excalibur szálloda
jóvoltából, a szertartáshoz bérelhetünk limuzint, de akár extrém körülmények
közepette (ejt?erny?zés közben vagy akár légballonban), és még egy helikopteren a
Grand Canyon felett repülve, romantikus western környezetben is kimondhatjuk a
boldogító igent. Néhány Las Vegas-i szálloda, ahol az esküv?knek kápolnákat
alakítottak ki: Caesars Palace, Bellagio, Mirage, Paris Hotel, Luxor, MGM Grand,
Mandalay Bay, The Venetian, Las Vegas Hilton, Wynn Las Vegas, Imperial Palace.
A házasulandóknak nem kell amerikai állampolgároknak lenniük,
mindössze be kell tölteniük a 18. életévüket és a Clark County
Marriage License irodában (200 South Third Street ? 1st floor, Las
Vegas, Nevada 89101) engedélyt kell vásárolniuk 60 dollárért.
Hitelkártya tranzakció esetén plusz 5 dollárt számolnak fel. Házassági
engedélyt csak a megfelel? azonosítás (útlevél és születési
anyakönyvi kivonat, és ezek hiteles fordításai) esetén adnak ki.

Show m?sorok Las Vegasban (Shows in Las Vegas), 2011:
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• O Cirque du Soleil (Bellagio)
• Celine Dion (Caesars Palace)
• Le Réve (Wynn Las Vegas)
• The Lion King (Mandalay Bay)
• Phantom (The Venetian)
• Vegas! The Show (Planet Hollywood)
• V ? The Ultimate Variety Show (Planet Hollywood)
• David Copperfield (MGM Grand)
• Matsuri (Imperial Palace)
• Nathan Burton Comedy Magic (Flamingo)

Kikapcsolódási és túrázási lehet?ségek:

• Grand Canyon Tour (túra a Grand Canyon helyszíneihez, Skywalk
üveg híd felkeresése)
• Hoover Dam Tour (túra a Hoover-gáthoz)
• Rafting Tour (vadvízi evezés a Colorado-folyón)
• Pahrump Valley Wine Tour (látogatás a leghíresebb pincészetbe)
• Death Valley Adventure Tour (kalandtúra off-road járm?vel)
• Sky Combat (repülés Top Gun pilótával, régi típusú repül?gépen)
• Vegas Mini Baja Chase (buggy autóvezetés a homokos d?néken)
• Eldorado Canyon ? Gold Mine (kalandtúra az aranybánya
területén)
• Area 51 Tour (látogatás a híres Area 51 katonai létesítményhez,
amely az X-akták filmsorozatot is ihlette)
• The Gun Store (l?tér)

The Gun Store:
L?tér, ahol valódi fegyvereket lehet kipróbálni, de a biztonság végett csak
ólommentes és törékeny l?szerekkel. Az érdekl?d?knek többféle csomagot is
kínálnak, amelyek közül talán a legérdekesebb az éjszakai szemüveget (night
vision) is használó "Shoot in the Dark" $200 érték? csomagja. A l?tér tulajdonosai
gondoltak a gyerekekre is, ezért a 12 éven aluliaknak is kitaláltak egy $40 érték?
csomagot (Kids), amelyben 2 célpontra 2 fegyverrel, egyenként 20 l?szerrel lehet
l?ni. A gyermekeknek a csomag mellé ingyenesen egy hátitáska és egy póló is jár.
Azért a n?knek sem kell unatkozniuk, mert a tulajdonosok rájuk is gondoltak, az $50
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érték? csomagban (Ladies), 2 célpontra l?hetnek, egy Beretta CX4 vagy helyette
akár egy rózsaszín színben pompázó AK-47-es gépfegyverrel, valamint 20 l?szerrel
egy Glock 19-esel. Az el?re összeállított csomagok mellett több mint 100 különböz?
l?fegyver (géppuskák, kézifegyverek, puskák, félautomata fegyverek) bérlésére is
lehet?ség van. A fegyver paletta között olyan ismert l?fegyverek találhatóak, mint
pl.: a II. világháborúban használt Thompson és MP40, az MP5, az M16, az UZI, az
M249, vagy éppen a világ legnagyobb átüt?erej?nek tartott, Kalasnyikovként ismert,
AK-47-es gépkarabély. A fegyverek bérlése $25 és $60, amely már tartalmazza a
l?szereket, a célpontokat, a biztonsági berendezéseket, és a nagy körültekintéssel
munkájukat végz? oktatókat.

• GPS koordináták: 36.100551° (szélesség), -115.111239°
(hosszúság)
• Cím: The Gun Store, 2900 East Tropicana Avenue, Las Vegas,
Nevada 89121

? Képgaléria

Las Vegas ? A kaszinók és a luxus hotelek fellegváraÉrtékelés

