
Placa Welcome to Las Vegas: criada em 1959, a placa “Welcome to Fabulous Las Vegas” transformou-se em um símbolo de 
Las Vegas, tornando-se um ponto quase obrigatório para os turistas que desejam registrar sua passagem pela cidade. A placa está 
localizada bem ao sul da Las Vegas Boulevard, a famosa Strip.
The Strip: símbolo máximo da badalação de Las Vegas, The Strip é a avenida que abriga os mais luxuosos hotéis e cassinos da 
cidade, sinônimo de entretenimento e de diversão por todo o dia. Mais de 6 quilômetros decorados, com luminosos imensos e 
coloridos, não é difícil encontrar casais de noivos e sósias do Elvis passeando entre turistas de todos os cantos do mundo.
The LINQ: inaugurado em 2014, o espaço que fi ca entre os hotéis The Linq e Flamigo tornou-se um dos pontos turísticos queridinhos 
da cidade. São mais de 18 mil m² que abrigam lojas, restaurantes e bares, além de sua principal atração, a High Roller. A maior 
roda-gigante do mundo tem 168 metros de altura e 28 cabines com capacidade para até 40 pessoas. 
Bellagio Fountains: uma das mais conhecidas atrações públicas da cidade, as Fontes do Bellagio apresentam, diariamente, um 
belíssimo show de águas e luzes no lago artifi cial que fi ca em frente a sua famosa fachada. Quatro mil lâmpadas dançam em 
sincronia com mais de mil jatos de água ao som de clássicos de artistas consagrados em Las Vegas, como Elvis Presley, Frank 
Sinatra, Celine Dion, Elton John, entre outros. 
Fremont Street Experience: um grande trecho da Fremont Street, rua mais famosa de Downtown Las Vegas, é dedicado ao 
passado da cidade e é uma atração imperdível para quem está na redondeza. Seis quarteirões são fechados apenas para 
pedestres e abrigam cafés, lojas e bares. Coberta por um imenso telão de LED com mais de 12 milhões de lâmpadas que iluminam 
a noite do centro antigo de Las Vegas, a Fremont Street é, diariamente, palco de shows gratuitos que começam às 19h e vão até a 
meia-noite. Há também uma tirolesa para os mais radicais.
The Big Apple Coaster: localizada no New York - New York Hotel & Casino, a Roller Coaster é uma montanha-russa emocionante, 
com viradas e loops, que percorre o interior e exterior do Hotel, oferecendo vista para a Strip.
Stratosphere Tower: a Stratosphere é a torre de observação mais alta de Las Vegas, de onde se tem uma belíssima vista panorâmica 
da cidade, construída no meio de um deserto e tornou-se um dos destinos mais procurados dos Estados Unidos. Com mais de 350 
metros de altura, é possível jantar em um restaurante que dá uma volta de 360° de hora em hora, além de se aventurar em 4 
atrações radicais a uma altura equivalente a 108 andares. 
Eiffel Tower Experience: todo mundo sabe que Las Vegas é a cidade em que tudo é possível. Então se o desejo for subir na Torre 
Eiffel, uma réplica do monumento francês está disponível e possui um elevador que sobe 140 metros, proporcionando uma vista 
panorâmica da cidade. 
Madame Tussauds: fi lial do mais famoso museu de cera do mundo, o Madame Tussauds Las Vegas é um passeio completo para 
toda a família. Com estátuas que impressionam pela sua verossimilhança. O museu abriga fi guras em tamanho real de celebridades 
como Barack Obama, Hugh Hefner, Madonna, Lady Gaga, Angelina Jolie, Brad Pitt e muitos outros. 
Gôndolas no Hotel The Venetian: nenhuma viagem está completa sem um romântico passeio ao ar livre pelo Grande Canal em 
uma autêntica gôndola veneziana no hotel The Venetian. Passe por baixo de pontes, enquanto o gondoleiro conduz pelo Grande 
Canal, em um passeio diferente de tudo que você já viu. 
Mirage Volcano: com apresentações diárias, que duram cerca de 4 minutos, acontecem, periodicamente, do anoitecer até meia-
noite, o vulcão do Mirage é uma atração que atrai turistas de todos os cantos do mundo. Ao som de batidas africanas, o vulcão 
solta chamas artifi ciais as quais atingem quase 4 metros de altura. 

Principais Pontos e Atrações Turísticas
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LAS VEGAS
Uma experiência única...

Uma cidade diferente de qualquer outra, mundialmente conhecida como a capital do 

entretenimento. Muito além dos famosos cassinos, oferece uma quantidade extravagante 

de espetáculos e atrações dos mais variados tipos. Só em Las Vegas é possível visitar as 

pirâmides de Gizé, a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, andar de gôndola nos canais de 

Veneza e ter um sósia do Elvis Presley celebrando seu casamento no mesmo dia. 

Em Las Vegas, o ambiente encontra a sofi sticação de uma forma tão inesperada que beira 

a harmonia, com seus hotéis antigos e letreiros de neon dividindo o mesmo espaço com 

modernas e elegantes construções. Um lugar onde tudo está ao alcance.

Las Vegas ostenta o máximo do luxo com cassinos, restaurantes, bares e casas 

noturnas, satisfazendo os milhares de turistas que a visitam em busca de diversão e de 

entretenimento. Vegas brinca com as possibilidades não apenas em seus jogos de azar, 

mas, principalmente, com a energia e empolgação que envolvem os arredores da Strip, 

a principal avenida da cidade.

Edição 2016/2017

Dicas Flytour
• Las Vegas é conhecida pelo seu clima 
quente, porém pouca gente sabe que ela 
está a apenas 60 km da estação de esqui 
Mount Charleston. A estação funciona, 
diariamente, entre os meses de dezembro 
e abril.

• Você sabia que Las Vegas tem o passeio 
ideal para os amantes de carro? Descubra 
como os pilotos de corrida se sentem, 
dirigindo em uma pista de corrida no meio 
do deserto. É só escolher o modelo de carro 
de sua preferência e o número de voltas. É 
adrenalina pura. 

• Para os fãs de esportes e de lutas, Las Vegas 
é parada obrigatória. Considerada a capital 
da luta, promove a maior parte das lutas 
de UFC, que acontece sempre no octógono 
dentro do MGM Hotel. Sem dúvida é uma 
experiência única.

• Durante o verão Americano, Las Vegas
se transforma no reduto das famosas 
festas “pool parties”. As piscinas dos mais 
conhecidos hotéis se transformam em 
animadas festas com muita música e diversão. 
As pool parties ocorrem, geralmente entre os 
meses de maio e setembro.
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Excalibur Hotel Casino Las Vegas - Turística
Hotel de estilo medieval, localizado na famosa Strip, próximo 
aos principais pontos turísticos da cidade. Possui 3.982 
apartamentos, 4 piscinas, bar temático de motocicletas, lojas 
e cassino.
www.excalibur.com

Flamingo Las Vegas Hotel & Casino - Turística
Um dos hotéis mais tradicionais de Las Vegas, localizado no 
meio da Strip e oferece 3.626 apartamentos. O histórico Hotel 
Casino oferece piscina e é o habitat de animais exóticos. 
www.caesars.com/fl amingo-las-vegas

Luxor Hotel & Casino - Turística
Localizado na extremidade sul da Las Vegas Strip, o Luxor é 
conhecido por emitir para o céu um feixe de luz, iluminando 
a cidade. Com temática no Egito antigo, seu edifício possui 
formato de pirâmide. São 30 andares que abrigam mais de 
4.400 apartamentos.
www.luxor.com

MGM Grand Hotel & Casino - Primeira 
Localizado na Las Vegas Strip (área dos grandes cassinos), 
esse resort elegante abriga o Garden Arena, famoso 
local de espetáculos e eventos esportivos. Além dos 
seus 5.034 apartamentos, oferece um cassino e piscinas com 
inspiração tropical. 
www.mgmgrand.com 

New York New York Hotel & Casino - Primeira 
Situado na Las Vegas Strip (área dos grandes cassinos), imita 
a cidade de Nova York, famosa pelo monumento de 45m 
de altura, a Estátua da Liberdade. Você irá encontrar um 
cassino de última geração, montanha-russa e lojas de luxo. 
Possui 2.024 apartamentos. 
www.newyorknewyork.com

Paris Las Vegas - Primeira 
O Paris Las Vegas traz o romance e a emoção da Cidade 
Europeia das luzes para a Strip e é conhecido pela sua réplica 
da Torre Eiffel. Possui 2.620 apartamentos, alguns deles com 
vista para as famosas fontes do Bellagio.
www.caesars.com/paris-las-vegas

Park MGM Hotel (antigo Monte Carlo) - Primeira 
Localizado no coração da Las Vegas Strip (área dos grandes 
cassinos), esse resort possui 3.022 apartamentos e oferece um 
refúgio exclusivo que entende o que os viajantes buscam e, 
raramente, encontram: uma experiência VIP para todos. 
www.montecarlo.com

The Linq Hotel & Casino - Primeira 
Inaugurado no final de 2014, o hotel The Linq está muito bem 
localizado ao lado do Linq Promenade e da roda gigante 
High Roller. Possui 2.256 apartamentos, 9 restaurantes 
e 4 bares. Segue um estilo mais moderno atendendo bem 
qualquer faixa etária.
www.caesars.com/linq

Tropicana Las Vegas - 
A Doubletree by Hilton Hotel - Primeira
Descubra o clima de South Beach em Las Vegas no Hotel 
Tropicana, que oferece o tema de praia e sol. Também 
localizado na Strip, o hotel oferece 1.470 apartamentos, 4 
restaurantes, 4 bares, spa, além de uma grande piscina.
www.troplv.com

Aria Resort & Casino - Primeira Superior 
Com sua arquitetura exclusiva e sustentável, o Aria promete 
hospitalidade impecável e atendimento personalizado. Todos 
os quartos têm janelas panorâmicas, oferecendo vista lateral e 
deslumbrante para a cidade.
www.aria.com

Bellagio Resort & Casino - Primeira Superior 
Situado na Strip de Las Vegas e dispõe de cassino, spa 
completo, 3.933 elegantes quartos com banheiras de mármore. 
Mundialmente, conhecido por seu espetáculo de água, que 
acontece em sua fonte em frente ao hotel.
www.bellagio.com

Caesars Palace Las Vegas Hotel & Casino - 
Primeira Superior 
Um dos mais imponentes resorts de Las Vegas, o Caesars 
celebra a grandeza de Roma e oferece o melhor do 
entretenimento, restaurantes, lojas e luxo, sendo conhecido pela 
sua originalidade e beleza. 
www.caesars.com/caesars

Cosmopolitan Las Vegas - Primeira Superior 
O moderno e surpreendente hotel, localizado na famosa Strip, dispõe 
de um cassino de mais de 9.000 m2, 13 restaurantes, uma casa 
noturna e 3 piscinas. A maioria dos 2.995 quartos da propriedade 
tem portas de vidro deslizantes que se abrem para um grande pátio.
www.cosmopolitanlasvegas.com

The Palazzo Resort Hotel Casino - Primeira Superior 
Estabelecido na Las Vegas Strip (área dos grandes cassinos). 
A propriedade luxuosa, de 3.066 apartamentos, dispõe de um 
cassino de última geração, serviço completo de Spa, clube de 
saúde e bem-estar, piscina com deck e vista para Las Vegas Strip. 
www.palazzo.com 

The Venetian Las Vegas - Primeira Superior
O hotel de 4.027 apartamentos está localizado na Las Vegas 
Strip (área dos grandes cassinos) e apresenta um exclusivo design 
temático italiano. Você poderá passear pelas ruas em estilo italiano 
ou descer o Grande Canal, em uma autêntica gôndola veneziana. 
www.venetian.com

Wynn Las Vegas - Primeira Superior
O Wynn acrescenta um toque de luxo à silhueta da Strip. Junto 
com seu famoso entretenimento, lojas de luxo e restaurantes 
de chefs famosos, o hotel oferece um ambiente de luxo na 
cidade. Interligado ao Encore, hotel dos mesmos proprietários, 
os hóspedes vão descobrir ainda mais comodidades a apenas 
alguns metros de distância.
www.wynnlasvegas.com

Hotéis Recomendados Compras

Shows

Os cassinos em Las Vegas são fantásticos, luxuosos, originais e 
funcionam 24 horas por dia. Menores de 21 anos podem circular pelos 
cassinos, porém é, estritamente, proibida a permanência deles perto 
das mesas de jogos ou caça-níqueis, mesmo que acompanhados. 
Uma lista dos mais famosos e concorridos cassinos de Las Vegas: 
O Bellagio é unanimidade para quem é bom de jogo e quer se 
sentir como um verdadeiro apostador em um dos maiores cassinos 
de Las Vegas, com salas exclusivas para as apostas altas. 
No Caesars Palace, clássico inegável de Las Vegas, o jogador 
pode participar dos pequenos torneios que acontecem todos os dias. 
O MGM Grand abriga o cassino ideal para quem ainda não é 
especialista em jogos. Por ser um dos maiores, é também um dos 
que mais recebe amadores em suas mesas e máquinas. 
Frequentado pelas celebridades, The Palms possui um cassino com 
10 mesas de Texas Hold’em, a modalidade mais famosa do pôquer. 
Outro bem frequentado cassino de Las Vegas é o ARIA, com 
grandes mesas de jogos, além das máquinas e eventos esportivos. 
O cassino Luxor é dividido em salas de pôquer, sala de 
apostas de corridas e jogos, diversas mesas e caça-níqueis. 
O mais antigo hotel e cassino da cidade, ainda é bastante 
procurado pelos turistas e jogadores. Inaugurado em 1946, 
o Flamingo continua sendo um ponto alto.

Fashion Show: O Fashion Show é um dos mais completos 
e, sem dúvidas, o maior shopping da Strip, com mais de 250 
lojas espalhadas nos três andares do seu edifício. Esse é um 
dos shoppings preferidos dos brasileiros por concentrar grandes 
lojas de departamento como Macy’s, Neiman-Marcus, Saks, 
Bloomingdales, Nordstrom e Zara. Além dessas, o shopping 
também tem Apple Store, Abercrombie & Fitch, Tommy Hilfi ger, 
Louis Vuitton, GAP, Swarovski e muitas outras. 

Miracle Mile: Em localização privilegiada na Strip, o Miracle 
Mile está no Planet Hollywood e abriga mais de 150 lojas de 
variadas marcas, incluindo United Colors of Benetton, Volcom, 
Guess, L’Occitane, Sephora com preços bastante tentadores. 

Forum Shops: Os grandes hotéis também possuem opções 
interessantes para as compras. O Forum Shops, localizado 
dentro do Ceasar’s Palace, acompanha o estilo romano da 
construção do hotel. Abercrombie & Fitch, Victoria’s Secret, 
GAP, Dior, Versace, Gucci, Valentino e Prada são apenas alguns 
nomes das mais de 100 lojas do local. 

Town Square: Próximo ao aeroporto, o Town Square é um 
shopping a céu aberto com mais de 150 lojas espalhadas por 
calçadões e alguns prédios. As marcas mais procuradas pelos 
brasileiros estão lá, como Armani Exchange, Crocs, Guess, 
H&M, Hollister, Oakley, Puma, entre outras. 

Las Vegas Premium Outlet North: Um pouco afastada da 
área central de Las Vegas, a Premium Outlet North oferece mais 
opções de compras e ofertas do que a sua fi lial da Strip, a 
Premium Outlet South. Com descontos que chegam até 65%, as 
mais de 160 lojas, desse imenso outlet, recebem uma multidão 
de turistas em busca de pechinchas e boas oportunidades de 
compras. Lá estão lojas como Lacoste, Calvin Klein, Dolce & 
Gabbana, Ralph Lauren, Diesel, entre outras. 

Best Buy: A famosa loja de eletrônicos Best Buy possui fi liais por todos 
os Estados Unidos. Em Las Vegas, é possível encontrar a loja em diversos 
endereços espalhados pela cidade, todas com grande estoque 
de eletrônicos e equipamentos de informática com ótimos preços. 

Bubba Gump Shrimp Co | $
O Bubba Gump Shrimp Co. captura o charme e o espírito 
americano que tornaram “Forrest Gump, um contador de 
histórias” em um grande sucesso. A especialidade do Bubba 
Gump Shrimp Co. são os camarões. Em seu ambiente divertido 
e informal, há opções para todos os paladares. 

Cabo Wabo | $
Localizado no Miracle Milles Shops, esse restaurante oferece uma 
mistura de música ao vivo e comida mexicana. Seu menu apresenta 
uma variedade de seleções tradicionais e contemporâneas inspiradas 
nos frutos do mar frescos e pratos locais de Cabo San Lucas. 

Shake Shack | $
Um dos restaurantes mais concorridos de Nova York, o Shake 
Shack possui suas origens em um carrinho de cachorro-quente em 
frente ao Madison Square Park em Manhattan. O novo local no 
New York-New York Hotel & Casino em Las Vegas serve deliciosos 
hambúrgueres, cachorros-quentes, milkshakes, cerveja e muito mais. 

Buddy V’s Ristorante | $$
Desfrute de uma refeição caseira criada pelo adorado apresentador do 
programa Cake Boss, o Buddy! O restaurante, localizado no Venetian
Resort, oferece variações dos pratos clássicos ítalo-americanos 
e favoritos da família. O cardápio se mantém fi el às técnicas de 
panifi cação de Buddy, com opções que não saem de moda. 

Cirque du Soleil® - Mystère: um dos espetáculos mais antigos 
do Cirque du Soleil, estreado em 1993, Mystère brinca com a 
imaginação da plateia apresentando personagens que desafi am 
a gravidade com suas coreografi as fascinantes. Figurinos 
criativos, acrobacias perigosas, personagens com pernas de pau 
e ventríloquos fazem dessa atração um clássico do circo. 
Hotel: Treasure Island

Cirque du Soleil® - Michael Jackson ONE™: é uma 
evocação teatral do gênio e criativo cantor pop. Guiados e 
inspirados por sua música, quatro desajustados partem para uma 
aventura transformadora. Ao fi nal da jornada, eles personifi carão 
a agilidade, a coragem, a graça e o amor de Michael. 
Hotel: Mandalay Bay Resort. 

Cirque du Soleil® – KÀ: um casal de irmãos gêmeos entra 
em um aventura inesperada e perigosa para irem em busca 
de seus destinos. Em lutas coreografadas com acrobacias 
milimetricamente ensaiadas e pra lá de emocionantes, o 
espetáculo impressiona com a habilidade e talento dos artistas 
que transformam o palco em um verdadeiro campo de batalha. 
Hotel: MGM Grand 

Cirque du Soleil® – O: a primeira atração aquática da mais 
famosa companhia circense do mundo é também uma das mais 
fascinantes já criadas pelo Cirque du Soleil O, pronunciado 
como a palavra francesa eau, que signifi ca água, é uma bela e 
emocionante homenagem às artes cênicas. Com performances 
na água e no ar, os mais de 80 artistas que fazem o espetáculo 
combinam talento com efeitos especiais que fazem o público 
não tirar os olhos do palco por nenhum segundo. 
Hotel: Bellagio 

Cirque du Soleil® – The Beatles™ LOVE™: a ideia de criar 
um espetáculo inteiramente dedicado a maior banda de todos os 
tempos surgiu da amizade entre o fundador do Cirque du Soleil 
e do guitarrista dos Beatles, George Harrison, que sonhavam 
com um show que reunisse a música de um e as coreografi as 
do outro. The Beatles LOVETM é a harmonia perfeita entre os 
maiores clássicos da banda, como Strawberry Fields Forever, 
All You Need Is Love e Help e coreografi as que se encaixam, 
perfeitamente, ao som. 
Hotel: The Mirage 

Cirque du Soleil® – Zumanity™: Zumanity combina em 
tudo com o clima provocante e tentador de Las Vegas. Nesse 
espetáculo, o lado sexy do Cirque du Soleil é explorado sem 
limites e, por isso, é uma atração voltada apenas para adultos. 
Além de acrobacias e malabarismos, já esperados em um 
espetáculo da companhia, a coreografi a instigante e sensual 
são os diferenciais dessa atração. 
Hotel: New York-New York Hotel 

Cirque du Soleil® – CRISS ANGEL Believe: um dos 
espetáculos mais surreais de Las Vegas, Believe, nasceu da 
parceria do famoso ilusionista Criss Angel e da companhia 
circense Cirque du Soleil, é um show de mágica diferente de 
todos os outros. Durante 90 minutos, a plateia entra em um 
mundo que nos faz confundir entre o que é ilusório e o que é 
real, cujos truques de Criss Angel encantam e surpreendem a 
todo momento. 
Hotel: Luxor Hotel & Casino. 

BLUE MAN GROUP: sucesso ao redor do mundo há mais 
de 10 anos, o show do Blue Man Group é surpreendente e pra 
lá de divertido. Com apresentações fi xas em Las Vegas, o Blue 
Man Group apresenta um espetáculo que mistura música, dança, 
humor e diversos recursos multimídia que, juntos, resultam em um 
programa único e especial para toda a família. 
Hotel: Luxor Hotel and Casino 

LE RÊVE: “LE RÊVE – The Dream” é um espetáculo que nunca 
desejará esquecer. O show de água foi inspirado em uma pintura 
de 1932 de mesmo nome de Pablo Picasso. A pintura, em que 
Picasso retratou a amante, é colorida e abstrata; qualidades 
também incorporadas ao show, tornando a apresentação 
visualmente deslumbrante.
Hotel: Wynn Las Vegas

Gordon Ramsay Pub & Grill | $$
Gordon Ramsay Pub & Grill é um confortável restaurante 
local idealizado pelo premiado Chef Gordon Ramsay. 
O restaurante, localizado no Caesars Palace, possui 290 
lugares e oferece uma autêntica experiência de um pub inglês 
que somente um chefe britânico poderia oferecer. 

Aureole | $$$
Localizado no Mandalay Bay, o Aureole apresenta um menu 
de pratos sazonais, incluindo carne maturada artesanal 
e frutos do mar frescos, reflete a cozinha americana 
progressiva assinada pelo chef Charlie Palmer. A marca 
registrada visual do Aureole é uma torre de vinho de quatro 
andares com seus próprios “anjos do vinho” (os Wine Angel 
Stewards) os quais, graciosamente, sobem na torre para 
pegar as garrafas. 

Eiffel Tower | $$$
No alto da famosa Strip, construído dentro da réplica do 
famoso monumento, o Eiffel Tower Restaurant do Chef J. Joho 
serve pratos de culinária francesa. O próprio restaurante é um 
banquete para os olhos: situado a mais de 30 metros acima 
da Las Vegas Boulevard, possibilita vista direta para as fontes 
do Bellagio.

$ - até USD 25,00
$$ - de USD 25,00 a USD 50,00
$$$ - acima de USD 50,00
Valores apenas referenciais calculados por pessoa.

Las Vegas é a cidade que mais tem registros de casamento. 
Na Strip ou no centro velho, sempre irá achar uma capela 
para se casar. O pacote de casamento mais famoso é o 
Loving You Elvis, no qual Elvis acompanha a noiva até o altar. 

M&M’s World: os chocólatras apaixonados por esses coloridos 
e simpáticos chocolates vão se deliciar na imensa loja M&M’s World 
em Las Vegas. Com produtos exclusivos da marca, como camisetas, 
canecas, chaveiros, estátuas e outros objetos divertidos, a loja 
é uma perdição para quem gosta de levar lembrancinhas diferentes 
para casa. Com uma decoração bastante alegre, a loja tem quatro 
andares repletos de produtos M&M’s, além de um cinema 3D. 

Shark Reef Aquarium: localizado no Mandalay Bay o Shark 
Reef, leva os visitantes a uma viagem ao mundo marinho, com 14 
exposições em que são vistos mais de 2.000 animais, inclusive 
alguns dos predadores mais perigosos do mundo. Aproveite 
para ver mais de 100 tubarões, 30 dos quais no tanque principal 
de 4,9 milhões de litros, um dos maiores nos Estados Unidos. 

Grand Canyon: considerado uma das sete maravilhas 
do mundo. Há duas opções de transporte para o passeio, 
ônibus (cerca de 9h) ou helicóptero (cerca de 3h). O 
Skywalk é uma atração que você não pode deixar de ir, uma 
plataforma de vidro suspensa a uma altura de 1.200 metros 
sobre o Grand Canyon. 

Hoover Dam: essa já foi a maior represa do mundo. 
Construída na década de 1930, separa os estados de 
Nevada e Arizona. São 45 minutos de Las Vegas até a 
represa. No caminho, aprecie a paisagem do deserto 
de Mojave, assim como os campos de energia solar do 
governo e a Bolder City, fundada para a construção da 
represa, chegando a uma ponta do Lake Mead e depois ao 
famoso Hoover Dam. Esse passeio também pode ser feito 
de helicóptero. 

Passeio de Helicóptero: Um passeio de helicóptero é a 
maneira mais rápida e deslumbrante de se visitar o Grand 
Canyon. Há também opção de passeios menores, como fazer 
um sobrevoo noturno sobre a famosa Strip.

Casamento / Renovação de Votos Passeios Recomendados

Cassinos

Para Crianças

Sugestões de Restaurantes

Não Perca!!


