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Laipni lūdzam lieliskajā Lasvegasā!

Tuksnesī uzbūvētajā Lasvegasas pilsētā atrodas daži no 
elpu aizraujošākajiem arhitektūras pieminekļiem visā 
ASV. Pilsētas pirmsākumi meklējami 1905. gadā, kad tā 
bija maza, izolēta dzelzceļnieku pilsētiņa, bet tagad tā 
ir visātrāk augošā pilsēta visā valstī un viens no pasaulē 
iecienītākajiem tūristu galamērķiem.

Lasvegasa vēstures gaitā veidojusi savu identitāti kā 
pilsēta, kas aizņemas no citām pilsētām. Dodieties 
pastaigā pa slaveno Las Vegas Strip bulvāri un redzēsiet 
gan Ņujorkas debesskrāpjus, gan Venēcijas kanālus un 
pat vietējo Eifeļa torņa versiju.

Pilsētas arhitektūra bieži pārspēj iztēles un būvkonstrukciju 
robežas. Viss tiek nepārtraukti padarīts lielāks, labāks, 
augstāks vai garāks, un šī enerģija virza uz priekšu 
Lasvegasas izaugsmi un turpina veidot vienu no 
dzīvīgākajiem pilsētas siluetiem pasaulē.

“Lasvegasā ir tik daudz lietu, 
kuras ir jāredz, lai tām noticētu.”

Džefs Magvairs (Jeff Maguire) 



Baltie apļi ap vārda “Welcome” burtiem simbolizē 
sudraba dolārus. Nevadu dēvē arī par sudraba štatu.

Zīmes aizmugurē ir uzraksts  
“Brauciet uzmanīgi, atgriezieties drīz”.
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Zīme “Laipni lūdzam lieliskajā Lasvegasā!”

Klasiskā 25 pēdas (7,6 m) augstā zīme “Welcome to 
Fabulous Las Vegas” (Laipni lūdzam lieliskajā Lasvegasā) 
jau kopš 1959. gada atrodama adresē Las Vegas Boulevard 
5200. Tās autore ir Betija Vilisa (Betty Willis). Viņa vēlējās 
radīt ceļa zīmi ar unikālu formu, stilu un saturu. Vilisa 
izvēlējās savu ikonisko darbu neaizsargāt ar autortiesībām 
un uzskatīja to par savu dāvanu pilsētai.

Zīme pašlaik pieder uzņēmumam Young Electric Sign 
Company, kurš to iznomā Klārkas apgabalam. Tehniski šī 
zīme nemaz neatrodas Lasvegasā — tā atrodas aptuveni 4 
jūdzes (6,5 km) uz dienvidiem no pilsētas robežas, pilsētiņā, 
kuras oficiālais nosaukums ir Peradaisa (Paradise).

“Lasvegasa ir vienīgā man 
zināmā vieta, kur nauda 
patiešām runā. Tā saka:  
“Ardievu!””

Frenks Sinatra (Frank Sinatra)



Slaveno Bellagio strūklaku platums ir vairāk nekā 
1000 pēdas (305 m), un ūdens traucas pat 460 

pēdu (140 m) augstumā.
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Bellagio Hotel, LLC

Bellagio ir viens no lielākajiem un elegantākajiem 
kompleksiem Las Vegas Strip bulvārī; tas veidots, 
iedvesmojoties no Belādžo pilsētiņas, kas atrodas Itālijā 
pie Komo ezera. Būvniecība tika pabeigta 1998. gadā, un 
izmaksas sasniedza 1,6 miljardus ASV dolāru. Kompleksā 
ir 3933 viesu istabas, tostarp 512 luksusa numuri, kā arī 
100 000 kvadrātpēdas (9290 m2) liela azartspēļu zona. 
Vestibilā ienākušos viesus sagaida iespaidīgā skulptūra 
Fiori Di Como (Komo ziedi); tā ir veidota no vairāk nekā 
2000 stikla ziediem, kuri ir piestiprināti pie griestiem, un 
katrs zieds ir roku darbs.

Populārākais Bellagio objekts ir 8 akrus (3,2 hektārus) 
lielais ezers, kas atrodas starp ēku un Strip bulvāri. Ezerā 
atrodas fantastiskās Bellagio strūklakas. Tās ik vakaru 
pulcē tūkstošiem Lasvegasas apmeklētāju, kuri vēlas 
izbaudīt dejojošo strūklaku graciozo baletu, kas saskaņots 
ar mūziku un gaismām.

“Lai ko tu vēlētos darīt, 
Lasvegasā tas ir iespējams.”

Drū Kerijs (Drew Carey)



Luxor Las Vegas kompleksā ir īpaši lifti,  
kas brauc gar celtnes slīpajām sienām.

Luxor Las Vegas sfinksa ir Gīzas Lielās Sfinksas 
kopija. Tā ir 101 pēdu (30,8 m) augsta — par 32,9 

pēdām (10 m) augstāka nekā oriģināls.
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Luxor Las Vegas

Iespaidīgais atpūtas komplekss Luxor Las Vegas ir 30 
stāvu 120 000 kvadrātpēdas (11 000 m2) liels komplekss, 
kurš ultramodernajā Lasvegasā ienes senās Ēģiptes 
brīnumus. 1993. gada oktobrī, kad komplekss tika atklāts, 
tā leģendārā piramīda bija augstākā ēka Las Vegas Strip 
bulvārī un ap kazino bija izbūvēta Nīlas upe, pa kuru 
braucot viesi varēja apskatīt atjaunotus senās Ēģiptes 
mākslas darbus.

No piramīdas smailes slavenais Luxor Sky Beam prožektors 
raida debesīs pasaulē spožāko gaismas staru. Stāsta, ka 
skaidrās naktīs staru 275 jūdžu (443 km) attālumā var 
redzēt no lidmašīnām virs Losandželosas lidostas.



Encore at the Wynn kompleksa teritorijā ir  
arī 60 000 kvadrātpēdas (5574 m2) liels  

pludmales klubs un 18 bedrīšu golfa laukums.
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Encore at the Wynn

Sākotnēji iecerēts kā blakus esošā kompleksa Wynn Las 
Vegas paplašinājums, Encore tomēr kļuva par pilnvērtīgu 
atpūtas kompleksu, un tas tika pabeigts 2008. gada 
beigās; būvniecība izmaksāja 2,3 miljardus dolāru. 631 
pēdu (192 m) augstajā un 93 pēdas (28 m) platajā būvē 
ir 2034 viesnīcas numuri, 74 000 kvadrātpēdu (6900 m2) 
liels kazino un 27 000 kvadrātpēdu (2500 m2) plašas 
konferenču telpas.

Kaut arī oficiāli ēkā 63 stāvi, patiesībā ir tikai 48 stāvi, jo 
noteikti stāvu numuri ir izlaisti. Skaitlis 13 dažādās Rietumu 
kultūrās tradicionāli tiek uzskatīts par neveiksmīgu, bet 
dažādās Āzijas kultūrās pastāv māņticība attiecībā uz 
ciparu 4.

“Pietiek ar mazumiņu šīs pilsētas, 
lai to nekad neaizmirstu.” 

Hanters S. Tompsons (Hunter S. Thompson)



Torņa celtniecība tika sākta 1992. gada  
februārī. Tas tika pabeigts 1996. gada  
aprīlī un izmaksāja 32 miljonus dolāru.
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Stratosphere Las Vegas

1149 pēdas (350 m) augstais Stratosphere tornis ir 
augstākais brīvstāvošais skatu tornis ASV. Tas ir arī augstākā 
celtne Lasvegasā, un no tā paveras neaizmirstams skats 
uz pilsētu. Tas piedāvā divus pilsētas apskatei paredzētus 
stāvus, rotējošu restorānu un četrus elpu aizraujošus 
atrakciju braucienus, kuru laikā apmeklētāji 855 pēdu (261 
m) augstumā virs pilsētas šūpojas, griežas un strauji krīt 
lejup.

Bobs Stupaks (Bob Stupak), iepriekšējais īpašnieks un 
uzņēmējs, kurš uzbūvēja Stratosphere torni, apgalvoja, ka 
tornis “dos Lasvegasai to, ko Eifeļa tornis ir devis Parīzei”.

“Lasvegasa ir pilsēta, kas 
uzbūvēta no cerībām, sapņiem 
un mazliet trakuma.”

Maikls Makdonalds (Michael McDonald) 



Viva Vision ekrāns virs Fremontstrītas  
ir pasaulē lielākais ekrāns, un tas veidots  

no 12,5 miljoniem LED spuldžu. 

Fremontstrītu dēvē arī par “Glitter Gulch” jeb mirdzošo 
aizu, jo tajā ir tik daudz krāsainu neona zīmju.
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Fremontstrīta

Fremontstrīta ir mūsdienu Lasvegasas pirmsākums. 
Šeit sākas oriģinālais Vegas Strip bulvāris, un šeit 
1925. gadā tika bruģēta pirmā iela, bet 1931. gadā tika 
uzstādīts pirmais luksofors. Pilsētai plešoties plašumā, 
Fremontstrīta kļuva par vietu, kas obligāti jāapskata, — 
šeit uzstājās Lasvegasas leģendārie izklaidētāji, šeit 
atradās slavenākās izklaides vietas un leģendārās neona 
zīmes. 20. gs. 80. gadu beigās ielai un tās apkārtnei nācās 
iesaistīties nopietnā konkurences cīņā ar jaunajiem kazino, 
kas tika izveidoti un piedzīvoja uzplaukumu Las Vegas 
Boulevard bulvārī.

Fremontstrīta tika atdzīvināta, attīstot Fremont Street 
Experience: pieci kvartāli tika pārveidoti par galvu 
reibinošu izklaides rajonu. Šīs izklaides vietas centrs ir 
1500 pēdas (457 m) garais un 90 pēdas (27,4 m) platais 
videoekrāna kupols, kas atrodas 90 pēdu (27,4 m) 
augstumā virs gājēju ielas un kurā vakaros ik stundu tiek 
rādīts iespaidīgs audiovizuāls šovs.

“Lasvegasa ir nepārtrauktas 
izklaides katls.”

Dons Riklss (Don Rickles)
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LEGO® Architecture — vai jums tā patīk?

LEGO Group vēlas uzzināt jūsu viedokli par jauno produktu, 
ko tikko iegādājāties. Jūsu atsauksmes palīdzēs virzīt šīs 
produktu sērijas turpmāko attīstību. Lūdzu, apmeklējiet 
vietni

LEGO.com/productfeedback

Aizpildot mūsu īso aptaujas anketu, jūs automātiski 
piedalīsities LEGO® balvas izlozē.

Ir spēkā noteikumi un nosacījumi.
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LEGO® Architecture

LEGO® Architecture sērija radoši tver daudzu pasaules 
ievērojamāko vietu būtību un sniedz jums patīkamu un 
aizraujošu LEGO būvēšanas pieredzi.

Neatkarīgi no tā, vai jums interesē ceļošana, dizains, vēsture 
vai arhitektūra, šie komplekti ir taustāms atgādinājums par 
lielisku ceļojumu, slavenu celtni, ko labi pazīstat, vai pilsētu, 
kuru sapņojat apmeklēt.

visi LEGO Architecture komplekti ir veidoti, lai tos izliktu 
apskatei. Tas ir kas vairāk nekā tikai fotoattēls, jo modeļa 
būvēšana un izlikšana uz rakstāmgalda, grāmatu skapī vai 
plauktā ļauj domās nokļūt šajā vietā ikreiz, kad aplūkojat 
modeli.

Sekojiet mums

Edams Rīds Takers (Adam Reed Tucker) ir viens no  
LEGO Architecture produktu līnijas līdzautoriem.



21019
Eifeļa tornis

21028 
Ņujorka

21030
ASV Kapitolija ēka

Izbaudiet arhitektūras pasauli un sakrājiet visus modeļus 

21032 
Sidneja

21033 
Čikāga

21034
Londona

21036
Triumfa arka

21035
Solomona R. Gugenheima muzejs®

21036
Triumfa arka
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Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial

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

Atsauces

Attēli:
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