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Se & gJøRe
Den er kanskje harry, brautende og vulgær, men 
for noen dager er las vegas et utmerket sted å 
gjenoppdage alle sine barnslige sider. Byen er 
skapt utelukkende for fornøyelse, fantasi og lek, 
og få opplevelser slår en rusletur langs hovedga-
ten the Strip, for en kraftig dose av amerika på 
sitt mest overdådige.

og de eneste gjestene var 
togpassasjerer som gikk av 
for å strekke på beina under 
den lange reisen mellom Los 
Angeles og Salt Lake City.

Liker du å gamble, vil du 
selvsagt ikke ha et kjedelig 
øyeblikk. Men for de mindre 
risikoavhengige er det viktig 
å være klar over at byen 
har utviklet seg til en forbau-
sende variert destinasjon, 
som gjør det fullt mulig å til-
bringe en helg uten et eneste 
rykk på en enarmet banditt. 
Så sent som rundt 1990 
var det kulinariske tilbudet 
begrenset til pregløse buffeer 

Bellagio hotel 
anD CaSino
Bellagio er et av Las Vegas 
– overdådigste hoteller og 
mest populære kasinoer. 
Den største severdigheten 
er et fantastisk vannshow 
med fontener som “danser” 
i vakre koreografiske beve-
gelser til opera og klassisk 
musikk.
Pris: Gratis 
Adresse: 3600 S. Las 
Vegas Boulevard
Tlf. +1 702 693 7111
www.bellagiolasvegas.com

 foR BeSøkenDe 
eR Det vanSkelig å 
foReStille Seg at 
Det BaRe eR RunDt 
70 åR SiDen Denne 
BloMStRenDe 
MetRopolen vaR 
en liten lanDSBy 
MeD MinDRe enn 
1000 innByggeRe, 
og De eneSte  
gJeStene vaR 
togpaSSaSJeReR 
SoM gikk av foR å 
StRekke på Beina 
unDeR Den …

og utilsiktet harry biffrestau-
ranter. I dag er Las Vegas 
en av de mest spennende 
matbyene i USA. Utvalget 
av spektakulære forestillin-
ger og supereksklusive natt-
klubber øker jevnt. Selv om 
byen ikke akkurat er et av 
verdens fremste kulturelle 
sentra, er det nok å se og 
gjøre både på og utenfor the 
Strip til å underholde deg i 
dagevis, fra helikopterturer til 
Grand Canyon og fjelltur på 
Mt. Charleston til villdyrpar-
ker og hårreisende spenning 
på en av the Strips mange 
ekstreme temakasinoer. 

Las Vegas, midt i den 
enorme Mojave-ørkenen i 
Nevada, er beskrevet som 
verdens største temapark. 
”Sin City” har én million inn-
byggere, mens hele 35 mil-
lioner turister hvert år inntar 

de fasjonable hotellene og 
kasinoene. For besøkende 
er det vanskelig å forestille 
seg at det bare er rundt 70 
år siden denne blomstrende 
metropolen var en liten 
landsby med mindre enn 
1000 innbyggere,  
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luxoR
Luxor er en egyptisk 
temapark og en av de 
mest synlige severdig-
hetene på the Strip. Den 
massive, svarte glasspy-
ramiden inneholder 36 
etasjer med hotellrom, og 
ut fra midten stråler en av 
verdens kraftigste lyskas-
tere. Pyramiden innehol-
der ellers et kasino, en 
gjenskapning av Tutank-
hamuns gravkammer, 
kino, svømmehall og fore-
stillinger av satiregruppen 
Blue Man Group.
Pris: Gratis 
Adresse: 3900 S. Las 
Vegas Boulevard

fReMont StReet 
expeRienCe
Dette fem kvartaler lange 
kjøpesenteret er et råflott 
fyrverkeri av lys og lyd laget 
for å gi nytt liv til sentrum av 
Las Vegas, som var forlatt 
av turistene til fordel for the 
Strip. Det er et merkelig  
konsept, men absolutt 
severdig.  

liBeRaCe-MuSeet
Liberace var en ekstremt 
populær musiker i Amerika, 
kjent for sine vanvittige kos-
tymer og sceneutsmyknin-
ger. Han var ofte på besøk 
i Las Vegas, og museet 
inneholder den enorme 
samlingen hans av kosty-
mer, smykker, pianoer og 
biler, inkludert en spesialla-
get Rolls Royce dekket med 
knøttsmå speil. 
Pris: USD 12.50
Adresse: 1775 E  
Tropicana Avenue
Tlf. +1 702 798 5595
www.liberace.com

CiRque Du Soleil
Det verdenskjente Cirque 
du Soleil, med sitt fyrverkeri 
av kostymer, farger og akro-
bater, opptrer bortimot året 
rundt i Las Vegas med en 
rekke svært populære show, 
inkludert Mystère, som har 
vært kåret til byens beste 
forestilling.  
Adresse: flere scener i byen:
www.cirquedusoleil.com  

BeSøk et kapell
... og gift deg, som to men-
nesker gjør i Las Vegas i 
gjennomsnitt hvert fjerde 
minutt. For å knytte evige 
troskapsbånd, trenger du  
en lisens, som du får for 
US$55 fra Clark County 
Court House på 200 South 
Third Street, åpent fra 09  
til midnatt fra søndag til  
torsdag og døgnet rundt i 
helgene. De fleste av byens 
noen og femti kapeller vil 
kjøre deg dit som del av  
bryllupspakken.  

Tlf. +1 702 262 4000
www.luxor.com

SiegfRieD  
& Roy’S SeCRet 
gaRDen anD 
Dolphin haBitat 
Denne frodige villdyrspar-
ken har et stort utvalg dyr du 
neppe vil se sammen andre 
steder i verden, fra snøleo-
pard til hvite tigere og åtte 
delfiner som danser omkring 
i ti millioner liter vann. 
Pris: USD15
Adresse: The Mirage, 3400 
Las Vegas Blvd
Tlf. +1 702 791 7188
www.miragehabitat.com

Mat & DRikke
ReStauRanteR
Det høres usannsynlig ut, men las vegas er blitt 
et av uSas hotteste restaurantmarkeder. hvert 
nye megakompleks bygges opp med et stort 
utvalg spisemuligheter, og de mange importerte 
kjendiskokkene har startet opp kloninger av 
egne restauranter for å utvide markedet. 

Joël RoBuChon  
at the ManSion
Kokker, journalister og mat-
elskere gjør pilegrimsferd til 
Joël Robuchon at the Man-
sion, som enkelte hevder 
er landets beste restaurant. 
Den elegante art-deco-inn-
redningen skaper en perfekt 
atmosfære for Robuchons 

fantastiske 16-rettersmeny. 
I franskmannens hender 
får selv enkle råvarer som 
potet og blomkål opphøyet 
status, og han er viden kjent 
for sin purée de pomme de 
terre, potetmos, og crème 
de chou-fleur, blomkålkrem 
med kaviar.
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Adresse: MGM Grand, 
3799 Las Vegas Boulevard 
South
Tlf. +1 702 891 7925
www.robouchon.com

BuRgeR BaR
Ikke akkurat McDonalds, 
men hamburgere du vil 
drømme om resten av livet. 
Prøv Rossini-burgeren, med 
japansk biff, gåselever og 
madeirasaus. Ostekake- 
burger til dessert.  
Adresse: 3930 Las Vegas 
Boulevard, Mandalay Place
Tlf. +1 702 632 9364

alex
Superkokk Alex Strada har 
skapt en av de nyere, mer 
omtalte restaurantene i topp-
klassen. Gjester kan velge 
mellom to menyer eller en 
treretters. Forrettene er  
spesielt spennende, som 
carpaccio av Santa Barbara-
reke toppet med osetra-
kaviar, eller ristet kamskjell 
med basilikumpuré.
Adresse: 3131 Las Vegas 
Blvd, i Wynn Las Vegas 
hotel
Tlf. +1 888 352-DINE, +1 
702 770 9966
www.wynnlasvegas.com

the BootleggeR 
BiStRo 
Dette er en gammeldags  
italiensk restaurant fra 1949, 
som gjør den nærmest  
prehistorisk i Las Vegas-
sammenheng. Den svakt 
belyste innredningen med 
kirsebær og mørkt tre  
samt alle kjendisbildene 
på veggene fremkaller en 
atmosfære av fordums 
salongbarer. Husets  
spesialitet er sjømat del  
diavolo.
Adresse: 7700 Las Vegas 
Boulevard South
Tlf. +1 702 736 4939

tiDeS oySteR BaR 
og tuRf gRill
Ti minutter unna kaoset på 
the Strip ligger nyrenoverte 
Green Valley Ranch, som 
åpnet nylig for å gjøre plass 
for enda mer spill og restau-
ranter. Den første av to nye 
tilskudd, Tides Oyster Bar, 
kjennetegnes av New Orle-
ans-mat med cajun-spesiali-
teter laget med fersk sjømat 
som flys inn tre ganger i uka. 
Adresse: Valley Ranch 
Resort, 2300 Paseo Verde 
Parkway, Henderson. 
Tlf. +1 702 617 7777

antallet høyprofilerte nattklubber, trendy lounge-
barer og strippeklubber øker jevnt, og alle gjør 
de sitt beste for å overgå hverandre og tiltrekke 
seg pengespillende turister så vel som a-kjendiser 
og hoffet som omgir dem.  

inn i et stort, pulserende, 
røykfylt dansegulv med 
speilblank krom, roterende 
lys og et høyt, kurvet, blin-
kende tak som gir følelsen 
av å være inni en av dis-
kokulene som dingler over 
deg. 

ReD RoCk CaSino, 
ReSoRt & Spa 
Inngangspartiet er en 
svakt opplyst speiltunnel 
med rødt skjær, som ifølge 
grunnleggeren Rande 
Gerber skal etterligne liv-
moren. Vel, greit. Du fødes 

BaReR & natteliv
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Adresse: MGM Grand, 
3799 Las Vegas Boulevard 
South
Tlf. +1 702 891 7925
www.robouchon.com

BuRgeR BaR
Ikke akkurat McDonalds, 
men hamburgere du vil 
drømme om resten av livet. 
Prøv Rossini-burgeren, med 
japansk biff, gåselever og 
madeirasaus. Ostekake- 
burger til dessert.  
Adresse: 3930 Las Vegas 
Boulevard, Mandalay Place
Tlf. +1 702 632 9364

alex
Superkokk Alex Strada har 
skapt en av de nyere, mer 
omtalte restaurantene i topp-
klassen. Gjester kan velge 
mellom to menyer eller en 
treretters. Forrettene er  
spesielt spennende, som 
carpaccio av Santa Barbara-
reke toppet med osetra-
kaviar, eller ristet kamskjell 
med basilikumpuré.
Adresse: 3131 Las Vegas 
Blvd, i Wynn Las Vegas 
hotel
Tlf. +1 888 352-DINE, +1 
702 770 9966
www.wynnlasvegas.com

the BootleggeR 
BiStRo 
Dette er en gammeldags  
italiensk restaurant fra 1949, 
som gjør den nærmest  
prehistorisk i Las Vegas-
sammenheng. Den svakt 
belyste innredningen med 
kirsebær og mørkt tre  
samt alle kjendisbildene 
på veggene fremkaller en 
atmosfære av fordums 
salongbarer. Husets  
spesialitet er sjømat del  
diavolo.
Adresse: 7700 Las Vegas 
Boulevard South
Tlf. +1 702 736 4939

tiDeS oySteR BaR 
og tuRf gRill
Ti minutter unna kaoset på 
the Strip ligger nyrenoverte 
Green Valley Ranch, som 
åpnet nylig for å gjøre plass 
for enda mer spill og restau-
ranter. Den første av to nye 
tilskudd, Tides Oyster Bar, 
kjennetegnes av New Orle-
ans-mat med cajun-spesiali-
teter laget med fersk sjømat 
som flys inn tre ganger i uka. 
Adresse: Valley Ranch 
Resort, 2300 Paseo Verde 
Parkway, Henderson. 
Tlf. +1 702 617 7777

antallet høyprofilerte nattklubber, trendy lounge-
barer og strippeklubber øker jevnt, og alle gjør 
de sitt beste for å overgå hverandre og tiltrekke 
seg pengespillende turister så vel som a-kjendiser 
og hoffet som omgir dem.  

inn i et stort, pulserende, 
røykfylt dansegulv med 
speilblank krom, roterende 
lys og et høyt, kurvet, blin-
kende tak som gir følelsen 
av å være inni en av dis-
kokulene som dingler over 
deg. 

ReD RoCk CaSino, 
ReSoRt & Spa 
Inngangspartiet er en 
svakt opplyst speiltunnel 
med rødt skjær, som ifølge 
grunnleggeren Rande 
Gerber skal etterligne liv-
moren. Vel, greit. Du fødes 

BaReR & natteliv
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Shopping
Det er variasjonen av shoppingmuligheter som 
har gjort las vegas til et shoppingmekka på 
linje med new york, london og Roma: Du kan 
komme hjem med en antikk enarmet banditt eller 
lenôtre-sjokolade fra det eneste stedet i uSa 
som selger dem (på paris las vegas, om du er 
fristet). 

Adresse: 11011 West Char-
leston Boulevard
www.redrocklasvegas.com

puRe
Pure på Caesars Palace er 
et perfekt sted å tilbringe en 
natt under stjernene, med 
utsikt til the Strip. DJ og  
dansegulv. 
Adresse: 3570 Las Vegas 
Blvd S

DRai’S 
Andre har forsøkt å ta over 
tronen, men dette kjellerste-
det er fortsatt kongen over 
nattklubbene som holder 
åpent etter at de fleste andre 
stenger. DJer spiller house 
og hip-hop til lenge etter at 
sola har stått opp.  
Adresse: Barbary Coast 
Hotel and Casino, 3595 S. 
Las Vegas Blvd

BLant kitsch-Butikkene 
og Elvis-memorabilia (på 
jakt etter et stykke av  
Kongens putetrekk?), fins 
også luksusvarer fra Cartier 
og Yves St. Laurent. Du kan 
være unnskyldt for å tenke 
at de dumme kasinoene 
stjeler tid fra shoppingen. 

Bruk opp pengene du 
nettopp har vunnet på 
Fashion Show (3200 Las 
Vegas Boulevard South) 
– et av de største kjøpe-
sentrene i Nevada med 
rundt 250 butikker. Har 
du et gram av nøysomhet 
igjen, kan du heller dra til 
Las Vegas Outlet Center 
(7400 Las Vegas Boule-
vard South), med rundt 
130 fabrikkutsalgsbutikker, 
inkludert Nike, Adidas, Liz 
Claiborne, Jones New York 
og 11 interiørbutikker. Dra 
tidlig på en søndag for å 
unngå massene.

BoalteRnativeR

the venetian
Det ble ikke spart på noe 
under gjenskapingen av 
Venezia i Nevada. Du kan 
reise rundt i hotellet i gondol 
– på ekte elver – og se en 
etterligning av St Markus-
plassen, en basilika og 
enorme takmalerier. Kasi-

noet er gigantisk, med  
2500 spilleautomater og  
125 spillebord.  
Pris: Dobbeltrom fra USD 
180 
Adresse: 3355 Las Vegas 
Blvd S  
Tlf. +1 702 414 1000/4805 
www.venetian.com
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flyplaSSen
McCarran-flyplassen ligger 2 
km sør for the Strip. Busser 
kjører jevnlig mellom flyplas-
sen og sentrum, med stopp 
ved de fleste hotellene.  

lokaltRafikk
De fleste besøk til Las 
Vegas begrenser seg til the 
Strip og sentrum, som er lett 
å komme seg rundt i til fots. 
Busser kjører langs the Strip 
og inn til sentrum døgnet 
rundt.  

taxi
Det er lett å finne drosje 
utenfor hoteller, kasinoer og 
på drosjeholdeplasser.  

poSt
Hovedpostkontoret på 201 
Las Vegas Blvd S har åpent 
mandag til fredag mellom 
08.30 og 17. Tlf. +1 702 382 
6352.

apotek
CVS Pharmacy på 3758 Las 
Vegas Blvd S har døgnå-
pent. Tlf. +1 702 262 9028. 

tannlege
ABSOLUTE DENTAL
8380 W Cheyenne St 103 
Tlf. +1 702 388 8989

telefon
Landsnummeret til USA er +1

nøDnuMMeR
911

elektRiSitet
120 v/60Hz

tuRiStByRå
LAS VEGAS CONVENTION 
& VISITORS AUTHORITY
3150 Paradise Rd  
Tlf. +1 702 892 7575, +1 
877 847 4858

fakta

innByggeRtall
En million

valuta 
Amerikansk dollar. 1 
USD = 100 cents

åpningStiDeR
Du kan spise, drikke, 
shoppe og gamble 
døgnet rundt i Las 
Vegas. Ikke alle butikker 
og restauranter har  
døgnåpent, men det er 
ikke vanskelig å finne 
noen som har.

inteRnett
www.visitlasvegas.com
www.lasvegastourism.
com

aviSeR
Las Vegas Sun
Las Vegas Review- 
Journal

gReit å vite

kaRt
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new yoRk new 
yoRk 
Urbane rom friskt deko-
rert med svart marmor på 
badene og komfortable 
senger. De rimeligste rom-
mene er små – som man 
burde forvente i New York – 
men du kan betale mer for et 
rom i fløyen Broadway eller 
Park Avenue Deluxe.
Pris: Dobbeltrom fra  
USD 90
Adresse: 3790 Las Vegas 
Blvd S
Tlf. +1 702 740 6969 
www.nynyhotelcasino.com 

uSa hoStelS  
laS vegaS
Dette døgnåpne pensjonatet 
er så populært, til tross for 
den dårlige beliggenheten, 
at ledelsen er streng med 
hvem som får bo der. Enkle 
rom, de fleste sovesaler 
med opp til åtte senger, men 
også privatrom. Fri bruk av 
kjøkkenfasiliteter og så mye 
pannekaker du kan spise til 
frokost.  
Pris: Dobbeltrom fra USD 50
Adresse: 1322 Fremont St
Tlf. +1 702 385 1150 
www.usahostels.com
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