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Las Vegas Strip
"Cassinos, compras e muito mais"

by Dani Molina on Unsplash

A espetacular "Strip" é sinônimo da cidade de Las Vegas, um mundo onde
tudo é possível. Este trecho do South Las Vegas Boulevard é adornado
com hotéis de luxo que não são encontrados em nenhum outro lugar,
locais de entretenimento que hospedam alguns dos principais atos e
atrações do mundo que vão desde as fontes dançantes do Bellagio até as
luzes deslumbrantes da Fremont Street Experience. Aqui é possível fazer
um passeio de gôndola pelos canais venezianos, passear pelas florestas
amazônicas e admirar a Torre Eiffel em um único dia; uma réplica de
algumas das maravilhas do mundo reunidas em uma única rua. Os
cassinos da Strip são um turbilhão de luzes piscantes onde o tempo não
tem influência e as fortunas são ganhas com o lançamento de um dado ou
o giro de uma roda. Tão grande é o espetáculo, que a Strip é claramente
visível do céu, com suas fachadas cintilantes, luzes brilhantes e
arquitetura distinta e inconfundível com qualquer outra coisa.

+1 702 577 3564 (Tourist Information)

www.visitlasvegas.com/

Las Vegas Boulevard South, From
Russell Road to Sahara Avenue, Las
Vegas NV

Fontes no Bellagio
"Atração resplandecente e inspiradora"

by david_shane

Uma bela sinfonia visual de água coreografada com música proporciona
uma recepção inesquecível ao Bellagio Las Vegas. Os jatos de água
abrangem mais de 1.000 pés (304 metros) e podem disparar até 250 pés
(76 metros) no ar enquanto parecem dançar ao som de luzes
coreografadas e música clássica romântica. É uma visão espetacular e
vale a pena ter tempo para apreciar enquanto passeia pela avenida. À
medida que a noite se aproxima, a fonte iluminada é um espetáculo para
ser visto. Certifique-se de trazer uma câmera, pois esta é uma das
melhores atrações de Las Vegas, e é de graça! Até às 20h, a mágica
acontece a cada 30 minutos depois o tempo entre os shows reduz para 15
minutos. Observe que os shows podem ser diferentes deste horário
devido ao clima.

+1 888 987 6667

bellagio.mgmresorts.com/en/entert
ainment/fountains-of-bellagio.html

3600 Las Vegas Boulevard South,
Bellagio Hotel Casino, Las Vegas NV

Eiffel Tower
"Spectacular View"

by Mario A. P.

Are you in Paris or Las Vegas? Ride to the peak of the 46-story replica of
the Eiffel Tower in the glass elevators and you'll find you're in both places
at once! At the observation deck on top, you will behold a breathtaking
view of the Las Vegas Strip from 540 feet (165 meters) up. The 11th-floor
Eiffel Tower Restaurant is formal dining at its finest; reservations are
necessary. Tickets are available at the Tower.

www.parislasvegas.com/things-to-do/eiffeltower.html#.UVsNllcrq3Y

3655 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas NV

Bellagio Gallery of Fine Art
"Classic Art at The Bellagio"

by Smart Destinations

This collection is impressive even to those who have visited larger
museums in New York and Europe. On display are sculptures and
paintings from late 19th- and 20th-century artists, including original works
by Pablo Picasso, Claude Monet, Vincent Van Gogh and other European
masters. The tour is best appreciated when the audio headphones are
used, which are included with admission. Reservations are necessary, as
this is a very popular attraction.

+1 702 693 7111

bellagio.mgmresorts.com/en.html

3600 Las Vegas Boulevard South, The
Bellagio, Las Vegas NV

High Roller
"Vista aérea"

by Tony+Webster

+1 702 322 0593

Com 167,6 metros de altura, a vivaz High Roller é uma das maiores rodas
de observação do mundo. Uma curva circular extravagante dominando a
Strip, esta gigantesca roda-gigante é um feito espetacular de engenharia.
Com 28 cabines, esta roda de observação oferece vistas deslumbrantes
do Vale de Las Vegas. Um adorno espetacular para o LINQ, o High Roller
parece se misturar com a paisagem cada vez mais jubilosa, iridescente e
carismática da cidade. Elevando-se como se quisesse alcançar os céus, é
uma visão especialmente deslumbrante quando iluminada à noite. A
arrebatadora High Roller é uma personificação do espírito vibrante de Las
Vegas.
www.caesars.com/thelinq/highroller.html

3545 Las Vegas Boulevard South, The
LINQ Hotel + Experience, Las Vegas NV

Gondola Rides at the Venetian
"Cruise Through Venetian Canals"

by Wolfgang Staudt

+1 702 414 4300

O solo mio! You will be the recipient of a vocal performance as your
personal gondolier (trained by masters in Venice, Italy) takes you on a trip
you will never forget. These gondolas navigate the canals that run
through the Grand Canal Shoppes located at the Venetian Hotel Casino.
Reservations are required if you want a singing gondolier to take you on
your journey.
www.venetian.com/resort/attraction
s/gondola-rides.html

3355 Las Vegas Boulevard South, The
Venetian, Las Vegas NV

Discovery Children's Museum
"Ignite a Lifelong Love of Learning"

by June H. Johns

+1 702 382 3445

This museum features over 100 hands-on interactive exhibits dealing with
the arts, sciences, nature, music, and humanities. Among its many
worthwhile exhibits are Eco City, Toddler Town, and Water World. All of
this in 22,000 square feet (929 square meters) of exhibit space! The
Discovery Childrens' Museum is located close to Cashman Field, which is
in the Cultural Corridor
www.discoverykidslv.org/

info@DiscoveryKidsLV.org

360 Promenade Place, Las
Vegas NV

Springs Preserve
"Oasis in the Middle of the City"

by Monkeystyle3000

Nestled within close proximity to Downtown Las Vegas, Springs Preserve
is a natural park and cultural center devoted to commemorating the
history of Las Vegas and promoting sustainability. Listed on the National
Register of Historic Places, the preserve is a rich repository of desert
botanical gardens, museums, and galleries. It is home to several life-sized
displays, exhibits, and entities centered around building a green
environment. this insightful preserve also hosts classes, lectures, and
workshops built around the disciplines of cooking, archaeology,
sustainability, arts, crafts, cultural studies and more. Serpentine trails
cleave many wetlands and lush desert terrains at this sprawling preserve
which is also home to an indoor theater and a historic photo gallery. A
seamless synergy of nature, education, and conservation, Springs Reserve
is a noble step towards replenishing the global environment.

+1 702 822 7700

www.springspreserve.org/

333 South Valley View Boulevard, Las
Vegas NV

Fremont Street
"Rivaling The Strip"

by Edward N. Edstrom

The Fremont Street area of Las Vegas is located downtown, north of the
famed Vegas Strip. Here you will find Las Vegas' original strip with classic
casinos, hotels, restaurants, and shopping. To attract more tourists away
from The Strip, the Fremont Street Experience was created. The massive
entertainment venue is home to Viva Vision, the spectacular light and
music show. Using over 12.5 million lights projecting onto a 500-yard-long
(457-meter-long) canopy 90 feet (27 meters) above the ground and a
550,000 watt sound system, it truly makes Fremont Street a prime
attraction. Shows are free and play every night, making your time on
Fremont Street all the more exciting. Keep your head and do not miss the
famed Vegas Vic, the neon sign that looks like a cowboy. Made in 1951,
the sign has ruled over Fremont Street since it was put up.

+1 702 847 0711 (Tourist Information)

Fremont Street, Las Vegas NV

The Mob Museum
"Uma oferta que você não pode recusar"

by Phil+Guest

+1 702 229 2734

O Mob Museum está localizado no que costumava ser um tribunal.
Construído em 1933, foi um dos 14 tribunais do país para realizar as
audiências do Comitê Kefauver sobre o crime organizado. Isso o tornou
um cenário perfeito para o The Mob Museum, uma visão autêntica do
impacto da máfia na história de Las Vegas. O Mob Museum apresenta a
história da perspectiva do sindicato do crime organizado e da aplicação
da lei. Os visitantes participam da ação por meio de apresentações
teatrais e ambientes interativos. Os visitantes podem atirar com uma
réplica da arma Tommy, ouvir fitas reais de vigilância do FBI e participar
do treinamento de armas do FBI. O museu também pode ser reservado
para eventos privados.
themobmuseum.org/

info@themobmuseum.org

300 Stewart Avenue, Las
Vegas NV

by Carol M. Highsmith

O Museu do Neon
"História de neon de Vegas"
Neon Museum está localizado no centro de Las Vegas e, embora esteja
aberto o dia todo, é melhor visualizado à noite. Veja a placa do Caesars
Palace em seu esplendor totalmente colorido e vislumbre o cavalo e o
cavaleiro do antigo Hacienda Hotel. O museu muitas vezes adiciona novos
itens a esta coleção maravilhosa. A entrada está disponível apenas como
parte de uma visita guiada. Compre ingressos com antecedência para os
passeios, pois eles se esgotam rapidamente.
+1 702 387 6366

www.neonmuseum.org/

info@neonmuseum.org

770 Las Vegas Boulevard
North, Las Vegas NV

Área de Conservação Nacional do
Red Rock Canyon
"Panorama de tirar o fôlego"

by Wilson44691

+1 702 515 5367

A Área de Conservação Nacional do Red Rock Canyon, localizada a
poucos quilômetros a oeste de Las Vegas, recebeu o nome das falésias de
arenito vermelho-escuro de 914,4 metros de altura que estão situadas
acima das terras empoeiradas do poderoso deserto de Mojave que a
circunda. O local serviu como casas ancestrais para as tribos de Paiute,
Patayan, Anasazi, San Dieguito e Pinto desde 11.000 aC. Possui uma rede
diversificada e rica de petróglifos vívidos que estão espalhados ao longo
de seus cânions, tornando a área de conservação um destino popular para
admiradores da cultura e tradições indígenas nativas. Um ecossistema
rico em flora e fauna, a salsa do deserto de Utah, a mandioca Mojave, o
pinheiro ponderosa, o carneiro selvagem do deserto e a tartaruga do
deserto ameaçada de extinção são alguns de seus habitantes mais
notáveis.
www.redrockcanyonlv.org/

1000 Scenic Loop Drive, Las Vegas NV
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