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Üdvözöljük a káprázatos Las Vegasban!

Las Vegas városa messze elnyúlik a sivatagban, és az 
Egyesült Államokban szinte egyedülálló, bámulatos 
építészettel büszkélkedhet. 1905-ben apró, elszigetelt 
vasutas városként indult, most pedig az egyik 
leggyorsabban fejlődő város az országban, és a világ 
egyik legnépszerűbb turistacélpontja.

Történelme legnagyobb részében Las Vegas azzal alapozta 
meg saját identitását, hogy másokéból kölcsönzött. Ha az 
ember végigsétál a híres Las Vegas sugárúton, láthatja a 
New York-i felhőkarcolókat, Velence csatornáit, sőt még 
az Eiffel torony másolatát is.

A város építészete gyakran túlmutat a fantázia és a statika 
határain. Minden egyre nagyobb, jobb, magasabb és 
hosszabb: Las Vegast ez hajtja előre, ennek köszönhető, 
hogy egyre fejlődik sziluettje, amely a legfényesebbek 
egyike a világon.

„Las Vegasban olyan sok  
mindenre igaz: ha nem látod,  
el sem hiszed.”

Jeff Maguire 



A fehér karikák a “Welcome” szó betűi körül  
az ezüstdolláros érméket ábrázolják. Nevada  

becenevén „ezüst állam“-ként is ismert.

A tábla hátán a következő üzenet olvasható:  
„Vezessen óvatosan és várjuk vissza mielőbb!”
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Üdvözöljük a káprázatos Las Vegasban! tábla

A klasszikus, 7,6 méteres „Üdvözöljük a káprázatos Las 
Vegasban” tábla 1959 óta ott áll a Las Vegas sugárút 
1959 szám alatt. Betty Willis munkáját dicséri, aki olyan 
várostáblát szeretett volna tervezni, amely egyedi mind 
alakjában, mind stílusában, mind tartalmában. Willis 
úgy döntött, nem védeti le ikonikus művét, helyette úgy 
tekintett rá, mint az ő ajándékára a városnak.

A tábla jelenleg a Young Electric Sign Company vállalat 
tulajdonában áll, Clark megye tőlük bérli. A tábla valójában 
nem Las Vegasban van; kb. 6,5 kilométerre délre található 
a városhatártól, a hivatalosan Paradise nevet viselő 
kisvárosban.

„Las Vegas az egyetlen  
hely, ahol a pénz tényleg  
beszél – itt azt mondja, viszlát.”

Frank Sinatra



A híres Bellagio szökőkút több mint 300 m-en 
húzódik szét, vízsugarai pedig akár 140 m-re is 

felemelkedhetnek a levegőbe.
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Bellagio Hotel, LLC

Az olaszországi Comói-tó melletti város, Bellagio ihlette. A 
Bellagio az egyik legnagyobb és legelegánsabb szálloda 
a Las Vegas sugárúton. Építését 1998-ban fejezték be 1,6 
milliárd dolláros költséggel. Helyet kapott benne 3993 
szoba, köztük 512 lakosztály, és egy 9290 m2-es játéktér. 
Az előcsarnokba belépő vendégeket a Fiori Di Como 
(Como virágai) szobor fogadja, amelyet több mint 2000 
kézzel fújt üvegvirág alkot, és a mennyezetről függ alá.

A Bellagio leghíresebb része a 3,2 hektáros tó, amely az 
épület és a sugárút között helyezkedik el. Ez ad otthont 
a látványos Bellagio szökőkútnak, amelynél turisták ezrei 
gyűlnek össze minden este, hogy élvezzék a zenére 
és fényjátékra koreografált, magasba szökő, táncoló 
vízsugarak kecses balettjét.

„Bármit akarsz csinálni, Las 
Vegasban megteheted.” 

Drew Carey



A Luxor Las Vegas különleges lifteket  
használ, amelyek rézsútosan közlekednek  

az épület ferde falai mentén.

A Luxor Las Vegas szfinxje a gízai nagy  
szfinx reprodukciója, 30,8 m magas,  

10 m-rel magasabb az eredetinél.
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Luxor Las Vegas

A látványos, 30 emeletes Luxor Las Vegas egy 11 000 m2-es 
üdülőközpont, amely elhozza az ókori Egyiptom csodáit 
az ultramodern Las Vegasba. Amikor 1993 októberében 
megnyílt, ikonikus piramisa volt a legmagasabb épület a 
sugárúton, és tartozott hozzá egy Nílus-folyó csónaktúra 
útvonal, amely körbehaladt a kaszinó körül, és a vendégek 
elhajózhattak rajta az újraalkotott ókori egyiptomi 
műalkotások mellett.

A piramis csúcsából lövell ki a híres Luxor Sky Beam, a 
világ legerősebb fénycsóvája. Azt mondják, felhőtlen 
éjszakákon, a fénysugarat 443 kilométer távolságból 
is lehet látni a Los Angeles repülőtere felett köröző 
repülőgépekről.



Az Encore and Wynn üdülőhöz 5574 m2-es  
vízparti klub is tartozik, de egy 18 lyukú golfpálya 

is megtalálható az üdülőközpont birtokán.
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Encore at the Wynn

Eredetileg úgy tervezték, a szomszédos Wynn Las Vegas 
hotel kibővítésére szolgál majd, azonban az Encore 
teljesen önálló üdülőhellyé nőtte ki magát. 2008-ban 
fejezték be, a teljes költség 2,3 milliárd dollár volt. A 192 
m magas és 28 m széles épületben 2034 hotelszoba,  
6900 m2 kaszinó és 2500 m2 rendezvényhelyszín kapott 
helyet.

Bár hivatalosan 63 szintes, valójában csak 48 szintje 
van, mivel bizonyos emeletek számait kihagyták. A 13-as 
számot szerencsétlennek szokás tekinteni a különféle 
nyugati kultúrákban, ugyanakkor számos ázsiai kultúra a 
4-es számmal kapcsolatban dédelget babonákat.

„Ennek a városnak egy picike 
darabja is messzire elér.” 

Hunter S. Thompson



A torony építését 1992 februárjában  
kezdték meg. 1996 áprilisában fejezték be,  

és 32 millió dollárba került.
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A Las Vegas-i Stratosphere torony

A 350 m magas Stratosphere torony a legmagasabb 
önálló kilátótorony az Egyesült Államokban. Egyben Las 
Vegas legmagasabb épülete, és innen a legelképesztőbb 
a kilátás a városra. Két kilátószintje van, egy forgó étterme, 
és négy vidámparki játéka, amelyek segítségével a 
látogatók lóghatnak és pöröghetnek 261 méter magasan. 

Bob Stupak, a Stratosphere korábbi tulajdonosa és a 
vállalkozó, aki megépítette a tornyot, azt állította, hogy az 
épület „olyan hatással lesz majd Las Vegasra, amit az Eiffel 
torony Párizsra”.

„Las Vegas városa remények, 
álmok és egy csipetnyi őrültség 
talaján áll.”

Michael McDonald 



A Viva Vision képernyő, amelyet a Fremont 
utcában függesztettek fel, a világon a legnagyobb 

képernyő, és 12,5 millió LED lámpát tartalmaz. 

A Fremont utca beceneve a „Csillámszurdok”,  
mert olyan nagy számban találhatóak  

rajta a színes fényreklámok.
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Fremont utca

A Fremont utcában kezdődött el annak a Las Vegasnak a 
története, amelyet ma ismerünk. Ez az utca az otthona az 
eredeti Vegas sugárúnak, ezenkívül itt kövezték le az első 
utcát 1925-ben, és itt helyezték el az első forgalmi lámpát 
1931-ben. Ahogy nőtt a város, a Fremont utca volt az a hely, 
amit mindenki látni akart, és ahol mindenki megfordult, aki 
számít. Itt léptek fel Las Vegas legendás előadói, itt álltak 
a leghíresebb létesítmények és az ikonikus fényreklámok. 
Az 1980-as évek végére az utca és a körülötte lévő terület 
kiélezett konkurenciaharcban találta magát a Las Vegas 
sugárút új kaszinói növekedésével és terjeszkedésvel.

Válaszul a Fremont utca úgy kapott új erőre, hogy 
kialakították a Fremont Street Experience-t, amely 
során ezt az öt háztömbnyi területet szemkápráztató 
szórakozónegyeddé változtatták. Az élményközpont 
középpontjában a 90 m hosszú és 90 m széles led 
képernyős mennyezetet alakítottak ki, amely 27,4 m 
magasan függ a sétálóutca felett, és minden este, 
óránként látványos audiovizuális műsorral szórakoztatja a 
turistákat.

„Las Vegas a szórakoztatóipar 
kohója.”

Don Rickles
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LEGO® Architecture – Tetszik?

A LEGO Csoport szeretné megismerni a véleményed 
az új termékről, amelyet az imént vásároltál meg. 
Visszajelzéseddel segíted ennek a terméksorozatnak a 
fejlesztését. Látogass el ide:

LEGO.com/productfeedback

Azzal, hogy kitöltesz egy rövid felmérést, automatikusan 
részt veszel egy sorsolásban egy LEGO® nyereményért.

Felhasználási feltételek érvényesek.
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LEGO® Architecture

A LEGO® Architecture sorozat kreatívan ragadja meg a világ 
számos, jellegzetes látnivalójának a lényegét, ugyanakkor 
élvezetes és lebilincselő LEGO építési élményt is kínál.

Akár az utazás, a design, a történelem vagy az építészet 
érdekel, ezek a készletek lehetnek egy nagyszerű külföldi 
utazás fizikai mementói, egy jól ismert, híres épület, vagy 
egy város, ahová már rég el szeretne látogatni.

Minden LEGO Architecture készletet úgy alakítunk ki, hogy 
ki lehessen állítani. Sokkal többet jelent, mint egy fénykép. 
A modelled megépítése és kihelyezése az íróasztalra, a 
könyvespolcra, vagy a polcra, minden alkalommal kiszakít a 
valóságból, ha ránézel.

Kövess bennünket:

Adam Reed Tucker a LEGO Architecture termékcsalád 
társfejlesztője.



21019
Az Eiffel-torony

21028 
New York

21030
Az Egyesült Államok Kongresszusának székháza

Ünnepelje a világ építészeti műremekeit, és gyűjtse össze az összes modellt! 

21032 
Sydney

21033 
Chicago

21034
Londoni látkép

21036
Diadalív

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

LEGO.com/service or dial

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

Hivatkozások

Kép –

© Shutterstock

© Stratosphere Casino, Hotel & Tower

© Fremont Street Experience

Szöveg -

www.lasvegas.com

www.vegasexperience.com

www.stratospherehotel.com
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