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Bem-vindo à Fabulosa Las Vegas

Estendendo-se sobre o deserto, a Cidade de Las Vegas 
ostenta alguma da arquitetura mais espantosa dos Estados  
Unidos. O que começou por ser uma pequena e isolada 
cidade de via-férrea em 1905, é agora a cidade de 
crescimento mais rápido no país e um dos destinos 
turísticos mais visitados do mundo.

Em grande parte da sua história, Las Vegas criou a sua 
própria identidade como cidade com empréstimos de 
todo o lado. Caminhe ao longo da famosa Las Vegas 
Strip e verá os arranha-céus de Nova Iorque, os canais de 
Veneza e até mesmo uma versão da Torre Eiffel.

A arquitetura da cidade muitas vezes ultrapassa os 
limites da imaginação e da engenharia civil. Fazer as 
coisas sempre maiores, melhores, mais altas ou mais 
compridas é o que impulsiona Las Vegas para a frente e 
o que continua a criar uma das linhas de horizonte mais 
vibrantes do mundo.

«Muito de Las Vegas inclui-se  
na máxima «ver para crer.»»

Jeff Maguire 



Os círculos brancos à volta das letras da palavra 
«bem-vindo» na placa representam moedas de 
dólares de prata. Nevada é conhecido como o 

Estado de Prata.

Na parte de trás da placa pode ler-se «Conduza 
com cuidado, volte brevemente.»
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Bem-vindo à Fabulosa Placa de Las Vegas

A clássica placa de 7,6 m de altura com a inscrição  
«Welcome to Fabulous Las Vegas» está colocada em 5200 
Las Vegas Boulevard desde 1959. Foi criada por Betty 
Willis, que se propôs criar uma placa para a beira da 
estrada que fosse única na forma, estilo e conteúdo. Willis 
preferiu não proteger o seu trabalho icónico com direitos 
de autor, considerando-o assim como um presente seu 
para a cidade.

A placa é atualmente propriedade da Empresa Young 
Electric Sign, que a aluga ao Condado de Clark. Do ponto 
de vista técnico, a placa não se encontra na realidade 
em Las Vegas, mas sim a aproximadamente 6,5 km a sul 
dos limites da cidade, numa outra cidade oficialmente 
conhecida por Paradise.

«Las Vegas é o único lugar  
onde o dinheiro realmente  
fala – diz, Adeus.»

Frank Sinatra



As famosas Fontes do Bellagio abarcam uma área 
de mais de 305 m, com água que se eleva nos 

ares a 140 m de altura
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Bellagio Hotel, LLC

Inspirado pela cidade de Bellagio, situada junto ao 
Lago de Como em Itália, Bellagio é um dos maiores e 
mais elegantes resorts na Las Vegas Strip. Concluído 
em 1998 com um custo de 1,6 mil milhões de dólares, 
tem 3.933 quartos, incluindo 512 suites, e uma área de 
jogo com 9290 m2. Ao entrar no hall, os hóspedes são 
surpreendidos pela deslumbrante escultura Fiori Di Como 
(Flores de Como), feita com 2000 flores de vidro soprado 
à mão suspensas no teto.

A atração mais conhecida do Bellagio é o lago de  
3,2 hectares, situado entre o edifício e a Las Vegas Strip. 
Lugar das espetaculares Fontes de Bellagio, milhares de 
visitantes de Las Vegas juntam-se todas as noites para ver 
o gracioso bailado das fontes coreografado com música 
e luzes.

«Tudo e mais que possa  
desejar fazer, pode fazê-lo  
em Las Vegas» 

Drew Carey



O Luxor Las Vegas inclui elevadores especiais, 
conhecidos como «Inclinators», que se deslocam 

ao longo das laterais diagonais.

A Esfinge do Luxor Las Vegas, uma recriação da 
Grande Esfinge de Gizé, tem 30,8 m de altura, 
sendo assim 10 m mais alta do que a original.
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Luxor Las Vegas

O espetacular Luxor Las Vegas é o resort de 30 andares 
com 11.000 m2 que traz as maravilhas do antigo Egito ao 
Las Vegas ultramoderno. Quando abriu em outubro de 
1993, a sua pirâmide icónica era o edifício mais alto da 
Strip e incluía um passeio pelo Rio Nilo ao redor do casino 
que transportava os hóspedes até à recriada obra de arte 
egípcia.

No exterior do topo da pirâmide, o famoso feixe luminoso 
de Luxor dispara para o ar o raio de luz mais forte do 
mundo. Dizem que numa noite clara o feixe de luz pode 
ser avistado a 443 km de distância por um avião que 
cruze os céus do aeroporto de Los Angeles.



O Encore at the Wynn inclui um clube de  
praia com 5574 m2 e um campo de golfe  

de 18 buracos nos terrenos do resort.
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Encore at the Wynn

Inicialmente previsto ser uma extensão do vizinho Wynn 
Las Vegas, o Encore acabou por tornar-se um verdadeiro 
resort, e foi concluído no final de 2008, por 2,3 mil milhões 
de dólares. A larga estrutura com 192 m de altura e 28 m 
de largura dispõe de 2.034 quartos de hotel, um casino 
com 6.900 m2 e 2.500 m2 de espaço para congressos.

Apesar de oficialmente ter 63 andares, na realidade existem 
apenas 48 andares no edifício, pois alguns dos números 
de piso foram omitidos. O número 13 é tradicionalmente 
considerado número de azar em várias culturas ocidentais, 
enquanto que muitas culturas asiáticas têm a superstição 
do número 4.

«Um pouco desta cidade 
percorre um longo caminho» 

Hunter S. Thompson



A construção da torre começou em fevereiro de 
1992. Foi concluída em abril de 1996, com um 

custo de 32 milhões de dólares.
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Stratosphere Las Vegas

Com 350 m, a Stratosphere é a torre de observação 
independente mais alta dos Estados Unidos. Também é 
a estrutura mais alta em Las Vegas e lugar com uma das 
vistas mais incríveis da cidade. Dispõe de dois terraços 
panorâmicos, um restaurante giratório e quatro atrações 
radicais que permitem aos visitantes ficar suspensos, girar 
e mergulhar a uma altura de 261 m por cima da cidade.

Bob Stupak, o proprietário anterior e empresário que 
construiu a Stratosphere, afirmou que a torre «teria o 
mesmo efeito para Las Vegas que a Torre Eiffel teve para 
Paris.» 

«Las Vegas é uma cidade 
construída sobre esperanças, 
sonhos, e um pouco de loucura.»

Michael McDonald 



O ecrã Viva Vision que está suspenso por  
cima de Fremont Street é o maior do mundo  

e contém 12,5 milhões de luzes LED. 

Fremont Street foi designada de «Glitter  
Gulch» (ravina cintilante) devido à  

quantidade de anúncios luminosos coloridos.
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Fremont Street

A Fremont Street é onde a Las Vegas que conhecemos 
atualmente começou; é onde se situa a original Vegas Strip, 
bem como o sítio onde a primeira rua foi pavimentada em 
1925 e onde foi erguido o primeiro semáforo da cidade 
em 1931. À medida que a cidade cresceu, Fremont Street  
tornou-se o local para ver e ser visto, com os lendários  
animadores de Las Vegas, os conhecidos estabelecimentos  
e os anúncios luminosos. Nos fins da década de 80,  
a rua e a vizinhança circundante tiveram de disputar a 
concorrência com o crescimento e expansão de novos 
casinos em Las Vegas Boulevard.

Em resposta, Fremont Street foi revitalizada com o 
desenvolvimento da Fremont Street Experience que 
transformou a área de cinco blocos numa deslumbrante 
zona de entretenimento. A peça central da experiência é 
a coberta de ecrã de vídeo com 457 m de comprimento 
e 27,4 m de largura, suspenso 27,4 m acima do centro 
comercial pedestre, proporcionando em baixo um 
espetáculo audiovisual magnífico a todas as horas da 
noite.

«Las Vegas é um núcleo  
efervescente de entretenimento.»

Don Rickles
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LEGO® Architecture – gosta?

O Grupo LEGO gostaria de saber a sua opinião sobre  
o produto que acabou de comprar. A sua avaliação vai 
ajudar no desenvolvimento futuro da série a que pertence 
este produto. Visite:

LEGO.com/productfeedback

Ao completar o nosso pequeno inquérito, habilita-se 
automaticamente a um sorteio para ganhar um  
prémio LEGO®.

Aplicam-se Termos e Condições.
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LEGO® Architecture

A série LEGO® Architecture captura de forma criativa a 
essência dos edifícios de referência mais icónicos do 
mundo, enquanto lhe oferece uma agradável e envolvente 
experiência de construção LEGO.

Quer o seu interesse seja viagens, design, história ou 
arquitetura, estes sets são uma recordação física de uma 
grande viagem ao estrangeiro, de um edifício famoso que 
conhece bem ou de uma cidade que ainda sonha visitar.

Todos os sets LEGO Architecture são concebidos para ser 
exibidos. Muito mais do que apenas uma foto, construir e 
exibir o modelo na sua secretária, na estante de livros ou 
na prateleira, permite-lhe ser transportado cada vez que o 
admira.

Siga-nos em

Adam Reed Tucker colaborou no desenvolvimento da 
linha de produtos LEGO Architecture.



21019
A Torre Eiffel

21028 
Cidade de Nova Iorque

21030
Edifício do Capitólio dos Estados Unidos

Celebre o mundo da arquitetura e colecione todos os modelos 

21032 
Sidney

21033 
Chicago

21034
Linha de horizonte de Londres

21036
Arco do Triunfo

21035
Museu Solomon R. Guggenheim®
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Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial

00800 5346 5555 :
1-800-422-5346 :
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