
5 utmärkta semestermål med casinon 
Något av det bästa med att som vuxen vara ute och resa är att man har möjlighet att besöka 

platser som vanligtvis är reserverade för yngre personer. Till de resmål alla bör besöka 

åtminstone någon gång i livet hör kända casinon. Även om detta kanske inte är alla 

människors bild av en drömsemester, finns det många glamorösa ställen världen över där 

man kan ägna sig åt att spela och ha roligt. Här presenterar vi därför vår lista över de 

främsta resmålen för dig som vill spela bordsspel eller snurra på enarmade banditer på din 

semester. 

1. Las Vegas 

Det är förstås ingen överraskning att just Las Vegas placerar sig högst upp på vår lista. 

Detta är universums mittpunkt för alla som älskar att spela casinospel och en plats som 

många förmodligen drömmer sig bort till medan de spelar hos ett online casino. Även om det 

också är roligt att spela blackjack på nätet, finns det såklart inget som slår att befinna sig på 

plats i casinovärldens mecka och där ägna sig åt sitt favoritnöje! 

2. Macao 

Macao är precis som Hongkong en så kallad Speciell Administrativ Region (SAR) i Kina. Här 

finns 40-talet casinon varav det största av dessa är The Venetian Macao. Detta vallfärdsmål 

mäter 50 700 kvadratmeter i storlek och är indelat i fyra områden med olika teman. 

Sammanlagt hyser casinot drygt 800 bord för bordsspel och 6 000 spelautomater. Casinots 

hotell har 2 905 rum fördelade på våning 7 till 38, så du behöver inte oroa dig för att behöva 

boka ett avlägset hotell!macao svenska 

3. Monte Carlo 

Många hävdar att Monte Carlo har ett av världens allra mest glamorösa casinon, och det 

eleganta Casino de Monte-Carlo är även ett av de äldsta i världen. Portarna till denna pärla 

slogs upp redan 1863 och dess inredning fullkomligt osar pengar. Till skillnad från på vissa 

andra casinon ställer man i Monte Carlo lite högre krav på sina gäster, och det råder ingen 

tvekan om att detta är en av de flottaste platserna i världen att spela poker på. Packa ner din 

finaste smoking när du reser till Monte Carlo! 

4. Atlantic City 

Atlantic City i New Jersey är knappast känt för sin smakfullhet eller för att likt Monte Carlo ha 

ett klientel som utstrålar smakfullhet, men detta amerikanska casino kvalar trots detta in på 

vår lista. Vissa gäster föredrar att spendera hela sin vistelse på något av stadens casinon, 

såsom Borgata Casino, men faktum är att Atlantic City även hyser flertalet utmärkta hotell 

och restauranger. Detta må inte vara det mest glamorösa semestermålet, men varför inte 

kombinera casinobesöket med en tripp till “The Big Apple” som ligger blott två timmar bort?! 

https://www.jämförcasino.se/


5. Montréal 

En bra bit norr om vårt föregående resmål är kanadensiska Montréal beläget. Denna fransk-

kanadensiska hockeystad har endast ett casino, men det är ett desto mer välkänt sådant. 

Casino de Montréal är ett stort och fint casino där franska är det primära språket. Förutom 

att ett besök på casinot är väl värt din tid, kommer du även att ha resten av staden att 

utforska när du känner för en nypa frisk luft. Montréal är en av världens mest sofistikerade 

städer och bjuder på lite av varje när det kommer till butiker, hotell och restauranger. När du 

besöker Kanada får du inte missa Montréal! 


