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Quer dizer que você nunca foi a Vegas? A “Sin City” (Cidade do Pecado), como é 
conhecida, é o lugar de quem deseja celebrar a vida, curtir o momento, festejar e 
se render às tentações. Cassinos, parques, casas noturnas, resorts, espetáculos e 
entretenimento de primeiro mundo: é em Vegas que você vai encontrar diversão sem 
limites. E não se esqueça do lema: o que acontece em Vegas fica em Vegas!

Guia de Destino
American Express® GlobalTravel Card
Seu Cartão pré-pago ideal para compras e saques no exterior
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Vegas não teria graça sem os glamourosos e megalomaníacos resorts-cassinos, 
com seus letreiros brilhantes, iluminações coloridas e carpetes vermelhos. Afinal, 
a origem da cidade como centro de entretenimento surgiu com a criação do hotel 
Flamingo, em 1946, projetado para ser o maior e mais caro dos Estados Unidos. 
Muitos hotéis em Vegas já serviram de set para gravações de filmes, como é o caso 
do Bellagio, cenário de Onze Homens e Um Segredo, do Mandalay Bay, onde foi 
filmado o sexto longa da série Rocky e o Caesars Palace, onde ficam hospedados os 
quatro protagonistas da comédia Se Beber Não Case. Outra característica que vale a 
pena ser explorada em Vegas são os hotéis temáticos. O cinco-estrelas Venetian, na 
Vegas Strip, tem arquitetura e decoração inspiradas na romântica cidade portuária 
da Itália: além das suítes de alto padrão, com sala de jantar, duas TVs e internet, o 
resort oferece até passeios de gôndola pelo “Grande Canal”. 

HOTÉIS 
 
Bellagio
www.bellagio.com
+1 702 693 7111

Caesars Palace
www.caesarspalace.com
+1 702 731 7266

Flamingo 
www.flamingolasvegas.com 
+1 888 902 9929     
 
Mandalay Bay
www.mandalaybay.mgmmirage 
.com
+1 877 632 7800

The Venetian 
www.venetian.com 
+1 702 414 1000            

ONDE FICAR 

Acima: The Venetian (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: The Flamingo (foto de divulgação) 
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Se é para cair em tentação em Las Vegas, escolha a gula. Chefs renomados no 
mundo inteiro têm restaurantes ou franquias por lá. Um dos destaques é o recém-
inaugurado Gordon Ramsey Steak, do chef Gordon Ramsey, no hotel Paris. Outro 
restaurante muito celebrado é o BarMasa, do chef japonês Masa Takayama, no 
hotel Aria. A culinária oriental também pode ser apreciada no Mizumi, no hotel Wynn, 
empreendimento do chef Devin Hashimoto. O Flamingo apresenta duas novidades, 
o Carlos’n Charlie’s, conhecido pela autêntica cozinha mexicana, e o Center Cut 
Stakehouse, com menu especializado em carnes.

ONDE COMER
RESTAURANTES 
 
BarMasa
www.arialasvegas.com/dining/
barmasa.aspx 
+1 877 230 2742  
 
Carlos’n Charlie’s
www.carlosandcharlies.com 
+1 702 733 3111

Center Cut Steakhouse  
www.flamingolasvegas.com
+1 702 784 8821

Gordon Ramsey Steak
www.parislasvegas.com
+1 702 946 7000       
 

Acima: Mizumi (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Gordon Ramsey Steak (foto de divulgação) 
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Em Vegas, a diversão não tem descanso. São milhares de opções de entretenimento, 
24 horas por dia. Os próprios resorts oferecem, além da hospedagem, cassinos, 
espetáculos e festas intermináveis. Um dos melhores cassinos é o do hotel Wynn, 
com mais de 1800 caça-níqueis, 26 mesas de pôquer e o tradicional blackjack à beira 
da piscina. O Circus Circus é um dos maiores centros de entretenimento, incluindo 
um cassino e um parque de diversões, o Adventure Dome. A premiada companhia de 
teatro Blue Man Group tem um espetáculo fixo no hotel Venetian, repleto de cores, 
sons e elementos visuais. Já o Cirque du Soleil tem três espetáculos em cartaz em Las 
Vegas, “O”, no Bellagio, “KA”, no MGM e “Mystere”, no Treasure Island. Outra atração 
imperdível de Las Vegas é o Stratosphere, resort com um ótimo cassino, hospedagem 
confortável e o principal chamariz: uma torre de 350 metros de altura, com restaurante 
e parque de diversões, de onde se vê toda a cidade de Las Vegas. Do alto da torre, os 
visitantes mais corajosos podem experimentar o Insanity Ride, o X-Scream ou o Sky 
Jump – brinquedos só para quem tem o coração forte.

ONDE CURTIR
ATRAÇÕES 
 
Blue Man Group  
no The Venetian
www.blueman.com 
+1 702 414 9000

Circus Circus
www.circuscircus.com 
+1 702 734 0410     

“O”, by Cirque Du Soleil  
no Bellagio
www.bellagio.com
+1 702 693 7722 

Stratosphere
www.stratospherehotel.com
+1 702 380 7777 
 
Wynn
www.wynnlasvegas.com
+1 702 770 7000 

Acima:Blue Man Group (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Cirque Du Soleil (foto de divulgação) 
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Se conseguir ganhar alguma coisa com os jogos, nada melhor do que bons lugares 
para fazer compras! O Fashion Show Mall, um dos maiores shoppings da cidade, 
oferece diversas opções de lojas em plena Vegas Strip. Quem visitar o Caesars Palace 
pode conferir as Forum Shops, mais de 160 lojas de grandes grifes mundiais. O 
Planet Hollywood, um dos maiores complexos de entretenimento, oferece como 
opção de compras o charmoso centro Miracle Mile Shops, com lojas descoladas  
e modernas. Vale a pena conhecer também o Town Square, grande complexo  
comercial a céu aberto. Para quem quer marcas famosas e compras de qualidade, 
sem ter que investir muito, o Las Vegas Premium Outlet não deixa a desejar: são 
dois endereços, com mais de 300 lojas de ponta de estoque por preços acessíveis.

ONDE GASTAR
LOJAS 
 
Fashion Show Mall
www.thefashionshow.com 
+1 702 784 700

Forum Shops,  
no Caesars Palace 
www.caesarspalace.com 
+1 866 227 5938     

Las Vegas Premium Outlet
www.premiumoutlets.com
+1 702 896 5599 

Miracle Mile Shops,  
no Planet Hollywood
www.miraclemileshopslv.com  
+1 702 866 0703 
 
Town Square
www.mytownsquarelasvegas.com 
+1 702 260 7693

Acima: Town Square (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Forum Shops, no Caesars Palace (foto de divulgação) 
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Depois de tanta loucura e noites viradas, nada como dar uma relaxada em meio ao 
ritmo agitado de Las Vegas. Um passeio pela Strip, a avenida principal, já é uma 
atração por si só, com toda a iluminação e movimentação da cidade. As crianças 
de todas as idades vão adorar conhecer o MGM Grand Lion Habitat, que como  
o nome já diz, é a casa dos leões. Os visitantes podem chegar pertinho das feras, 
mas separados por uma grande jaula de vidro. Quem curte jogos e tecnologia vai 
adorar o GameWorks. O simulador Jurassic Park é imperdível para os fãs de jogos 
de última geração. Já quem vive antenado no mundo das celebridades pode passar 
uma tarde divertida no Madame Tussauds e tirar uma foto com George Clooney, 
atravessar a rua com os Beatles ou sentar no trono do chefão Snoop Dogg. Quer 
ter um momento de intenso prazer e relaxamento? O Sahra Spa & Hammam, do 
hotel Contemporary, é um oásis de luxo, com tratamento cinco-estrelas para homens 
e mulheres. Outro passeio imperdível para quem vai a Las Vegas é o tour de  
helicóptero ou de avião pelo Grand Canyon, o parque nacional mais famoso dos 
Estados Unidos. 

RECREAÇÃO

GameWorks 
www.gameworks.com 
+1 702 432 4263 

Grand Canyon Tour 
www.papillon.com 
+1 888 635 7272

Madame Tussauds 
www.madametussauds.com 
+1 702 862 7800 

MGM Grand Lion Habitat 
www.madametussauds.com 
+1 702 605 7565

Sahra Spa & Hammam 
www.cosmopolitanlasvegas.com/
explore/spa-treatments.aspx 
+1 702 689 7000 

ONDE RELAXAR

Acima: Lion Habitat em MGM Grand (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Bootleg Canyon Flightlines (foto de divulgação) 
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