
 

 www.mkstours.com   Tel: 25879202/3  info@mkstours.com 

 

1 

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ 

Η Αμαρτωλή Πόλη 

  

 

 

Έλαο ηερλεηόο παξάδεηζνο ζηελ άθξε ηεο 

εξήκνπ, ε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Νεβάδα, κηα 

πόιε θαηλόκελν: ην Λαο Βέγθαο απνηειεί κηα 

«παηδηθή ραξά» γηα όπνηνλ ελήιηθα ην 

επηζθεθζεί. Αλ ζθνπεύεηε λα πεξάζεηε ηηο 

δηαθνπέο ζαο εθεί ζα πξέπεη λα θνπβαιάηε πάληα 

ην κόην: «απνιαύζηε ππεύζπλα!». Καδίλν, 

πνιπηειή μελνδνρεία, λπρηεξηλή δηαζθέδαζε ζα 

ζαο παξαζύξνπλ ζε έλα ηξειό, αμέραζην ηαμίδη. 

Από ην 1959, ε ζξπιηθή επηγξαθή «Welcome to 

Fabulous Las Vegas», ζαο ππνδέρεηαη ζην Strip, 

ην ηκήκα ηεο ιεσθόξνπ Las Vegas, όπνπ 

βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα θνινζζηαία 

μελνδνρεία, εζηηαηόξηα θαη εκπνξηθά θέληξα, ζε 

έλα θόζκν εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Venetian 

Resort Hotel, Mirage Hotel Las Vegas, Caesars 

Palace Hotel, MGM Grand Hotel, Hotel Bellagio 

είλαη κόλν κεξηθά από ηα μελνδνρεία-θαδίλν πνπ 

αμίδεη λα επηζθεθζείηε θαη εθηόο από, θπζηθά, λα 

ηδνγάξεηε, κπνξείηε επίζεο λα ιάβεηε κέξνο ζε 

κία από ηηο εθαηνληάδεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρώξα ζηα μελνδνρεία. Βόιηεο κε 

γόλδνιεο, δσνινγηθνί θήπνη, ηερληηέο παξαιίεο 

θαη θαηαξξάθηεο, κνπζηθέο θαη ζεαηξηθέο 

παξαγσγέο, θαιιηηερληθέο εθζέζεηο είλαη κόλν 
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κεξηθέο από απηέο. 

Πέξα από ηα θαδίλν θαη ηελ λπρηεξηλή θξεπάιε, ε 

κέξα ζην Λαο Βέγθαο κπνξεί λα είλαη επίζεο 

πνιύ ελδηαθέξνπζα. Δπηζθεθζείηε ην Grand 

Canyon, έλα απόθξεκλν θαξάγγη, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα κλεκεία παγθόζκηαο 

θιεξνλνκηάο θαη ζεσξείηαη έλα από ηα εθηά 

ζαύκαηα ηνπ θόζκνπ. Γηαζρίζηε ην κε ηα πόδηα, 

κε βάξθα, ηππεύνληαο, ή αθόκε θαη κε 

ειηθόπηεξν. 

Δλδηαθέξνλ επίζεο ζα βξείηε ην Μνπζείν 

Δξσηηθήο Κιεξνλνκηάο, έλαο ρώξνο πνπ 

γεθπξώλεη ην θελό αλάκεζα ζην εκπνξηθό ή 

πνξλνγξαθηθό πιηθό, κε ηελ θαιαηζζεζία θαη ηελ 

ηέρλε, όπσο επίζεο θαη ην Μνπζείν Δπηγξαθώλ 

Neon, ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο. 

Η παγθόζκηα πξσηεύνπζα ηεο δηαζθέδαζεο, 

όπσο ραξαθηεξίδεηαη ην Λαο Βέγθαο, θόλην ζε 

εθαηνληάδεο ηαηλίεο ηνπ Hollywood, είλαη ηδαληθόο 

πξννξηζκόο γηα δεπγάξηα πνπ ςάρλνπλ έλα ηαμίδη 

ηνπ κέιηηνο γεκάην έληνλε δσή θαη εκπεηξίεο, 

ηπρεξά παηρλίδηα, θαιό θαγεηό θαη δηαζθέδαζε 

κέρξη ηειηθήο πηώζεο! 

 

 

 


