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Bem-vindo à Capital Mundial dos
casamentos!
Sempre sonhou casar em Las Vegas? Então está à espera do
quê? Com limusine ou com Caddilac, com Elvis ou com James
Bond, com vampiros ou com piratas, mais tradicional ou mais
arrojado, Las Vegas tem de tudo! E melhor ainda: Não tem de
esperar um único segundo pela licença de casamento e pode
casar em todos os 365 dias do ano! Viva Las Vegas, viva o
amor!

Voe até
Canyon!

ao

magnífico

Grand

Visitar o parque nacional do Grand Canyon é sem dúvida
alguma uma experiência única na vida! Agora imagine fazê-lo
de helicóptero! Esta viagem tem como ponto de partida Las
Vegas e a duração de aproximadamente 3 horas. Se tiver medo
das alturas e preferir ficar em terra pode também fazer um
tour ao Grand Canyon de mota ou de carro.

Delicie-se em Las Vegas!
Tornado famoso não só pelas suas capacidades culinárias (12
estrelas Michelin ao todo) mas também pelos programas de
televisão, Hell’s Kitchen, Kitchen Nightmares e MasterChef,
Gordon Ramsay decidiu agora apostar num novíssimo
restaurante em Las Vegas. Aberto em Maio deste ano, é sem
dúvida um local que vale a pena experimentar. Recomendamos
ainda: o Picasso e o Joel Robuchon (3 estrelas Michelin).

Las Vegas: Música para os seus
ouvidos!
Se é fã de música então Las Vegas é a sua cidade! De Outubro
a Novembro terá a oportunidade de ver em Las Vegas: Rod
Stewart, Peter Gabriel, Jason Mraz, Elton John, Madonna,
Bryan Adams, Eddie Vedder, Guns N’ Roses, The Eagles,
Morrissey, Andrea Bocelli, Alice Cooper, Shania Twain, entre
outros. Não perca ainda a oportunidade de tocar com os seus
ídolos no Rock N’ Roll fantasy camp, que decorre de 10 a 14
de Outubro em Las Vegas.

Fique nos melhores hóteis de
Las Vegas!
Recomendamos em Las Vegas com 5*: o clássico e super
luxuoso hotel Bellagio, o moderno ARIA Resort and Casino, o
bastante original Venetian (onde poderá inclusivamente andar
de gondola), o espectacular Palazzo Resort Hotel Casino, o
fabuloso The Cosmopolitan of Las Vegas e o excepcional
Mandarin Oriental. Com 4*: Caesars Palace, The M Resort Spa
Casino.

Informações Úteis:


Temperatura em Outubro: 12ºC (min) – 27ºC (max)



Temperatura em Novembro: 5ºC (min) – 18ºC (max)



Não se esqueça de tratar do passaporte
(https://esta.cbp.dhs.gov/esta/) antes da sua viagem

e

do

visto



Distância Las Vegas – Los Angeles: 450 km; 4h40 de carro



Idade legal para beber álcool e jogar nos casinos: 21 anos



Recomendamos que assista a um dos 7 espectáculos do Cirque du Soleil
presentes em Las Vegas: The Beatles LOVE, Mystere, Zumanity, KA, Criss
Angel Believe, “O”

Para reservas ou informações contactar:
A sua Agência de Viagens
Em Portugal:
Só para Agências de Viagem
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Maria do Carmo Camacho
Email: mariacarmo.camacho@clix.pt
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