
Las Vegas on palannut!

Strip loistaa jälleen värikkäissä valoissaan ja muuttuu
takaisin maailman viihde- pääkaupungiksi.
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Las Vegas juhlii elävän viihteen paluuta avautuessaan uudelleen 100 prosentin kapasiteettiin.
1.kesäkuuta Clarkin piirikunta, johon kuuluu Las Vegasin pääkaupunkiseutu, palasi pandemiaa
edeltäneisiin ohjeisiin poistamalla kaikki rajoitukset, joihin sisältyi kapasiteettirajoituksia, suuria
kokoontumisia ja muuta. "Las Vegas on vieraanvaraisuuteen ja viihteeseen rakennettu kaupunki, ja
olemme iloisia voidessamme toivottaa vieraat tervetulleiksi takaisin", kertoi LVCVA:n
markkinointijohtaja Kate Wik. Tällä hetkellä turistit useimmista ulkomaisista maista eivät pääse
Yhdysvaltoihin, mutta Las Vegas on valmis vastaanottamaan Euroopasta tulevia turisteja, kun kaikki
Yhdysvaltain hallituksen matkarajoitukset poistetaan.

Joka vuosi Las Vegas esittelee jännittäviä uutuuksia vieraille ympäri maailmaa. Jännittävät show-
esitykset ja konsertit maailmankuulujen supertähtien, upeasti lavastettujen hotellien ja uusimpien
ruokasuuntausten kanssa ovat yhtä paljon osa Las Vegasia kuin Stripin kimaltelevat valot. Ja tässä on
lyhyt katsaus siihen mitä Las Vegasin vierailijat voivat odottaa:



Stripin odotetuin uusi lomakeskus, Resorts World Las Vegas, avasi virallisesti ovensa yleisölle 24.
kesäkuuta. 

Resorts World -hotellissa on 3500 huonetta ja sviittiä kolmella Hilton-tuotemerkillä, mukaan lukien
Conrad ja Crockfords; yli 40 ravintolaa ja baaria; ja 5000-paikkainen teatteri. 4,3 miljardin dollarin
kiinteistö tarjoaa paljon vieraille ja vierailijoille. DJ:t Zedd ja Tiesto soittavat Zouk-yökerhossa, kun taas
Celine Dion, Katy Perry, Carrie Underwood ja Luke Bryan ovat ilmoittautuneet residenssitaiteilijoiksi.

 Resorts World pool area © Megan Blair 

Marigold avattiin virallisesti Resorts World Las Vegasissa tarjoilemalla periamerikkalaisia
hummeriruokia retro-tilassa, joka on vintage Las Vegasin ja Palm Springsin ikonografian
innoittama. Las Vegasissa toimivan Gen3 Hospitalityn kehittämään konseptiin sisältyy myös
sisar-konsepti nimeltä Goldies, joka tarjoaa kotitekoisia herkkuja, kuten pikkuleipiä ja piirakoita,
sekä ” nappaa mukaan” aamiais- ja lounasvaihtoehtoja.

Resorts World Las Vegas ilmoitti avaavansa ensimmäisen ja ainoan Kardashian Kloset pop-up
kaupan, Kardashian-Jenner-verkkokaupan jälleenmyyntipuodin. Suosittu verkkokauppias
tarjoaa tuotteita perheen henkilökohtaisista kaapeista ja tarjoaa laajan valikoiman
suunnittelijavaatteita vapaa-ajasta mustaan solmioon sekä kenkiä, asusteita ja koruja. Tämä on
Kardashians Klosetin ensimmäinen fyysinen sijainti, ja se tarjoaa ainutlaatuisia tuotteita, joita ei
ole saatavilla verkossa.Saat lisätietoja napsauttamalla tätä.

Laulaja-lauluntekijä Bryan Adams tekee Wynn Las Vegasista debyyttinsä

GRAMMY-palkittu laulaja-lauluntekijä Bryan Adams tekee Wynn Las Vegas -debyyttinsä tänä
syksynä, kun hän astuu lavalle Encore Theatreen ainoalla kiertueellaan Yhdysvalloissa. Adams
esittelee juhlittuja kappaleitaan kuudella esityksellä, jotka järjestetään valituina iltoina 10.-20.
Marraskuuta 2021. Yhtenä maailman mielenkiintoisimmista live-muusikoista Adamsin energiset
esitykset, vaivaton läsnäolo ja uskomaton laulu ovat olleet viihdyttäviä yli neljän
vuosikymmenen ajan. Näyttelypäivät Encore-teatterissa saat napsauttamalla tätä.

Cirque du Soleil palaavat Stripille.

Cirque du Soleil Entertainment Group vahvisti kauan odotetun paluun Las Vegasiin. Cirque du
Soleil on ilmoittanut aloittavansa uudelleen kahden sen ikonisimmista esityksistä Las
Vegasissa, “O” ja Mystère, vahvistaessaan, että The Beatles LOVE, Cirque du Soleilin luomus
ja yhteistuotanto Apple Corps Ltd:n kanssa, avataan uudelleen The Miragessa 26. elokuuta
2021. Michael Jackson ONE, Cirque du Soleiln yhteistyössä Michael Jackson Estaten
kanssa -, avaa uudelleen yksinoikeudella ja vakioesiintyjänä Mandalay Bay Resort &
Casinossa 19. elokuuta 2021. Lippuja ja päivämääriä napsauta tästä.

https://www.rwlasvegas.com/
https://www.wynnlasvegas.com/entertainment/upcoming-shows/bryan-adams
https://www.cirquedusoleil.com/usa/las-vegas/shows
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Joël Robuchonin legendaariset Las Vegasin ravintolat avataan uudelleen heinäkuussa.

Ranskalaisen gourmet ruokailun huippu palaa Las Vegasiin, kun MGM Grand ilmoittaa, että
edesmennyt legendaarinen kokki Joël Robuchon ravintola avataan uudelleen tässä kuussa.
Kuuluisa Joël Robuchon - Las Vegasin ainoa kolmen Michelin-tähdellä palkittu ravintola -
toivottaa asiakkaat tervetulleiksi takaisin 1. heinäkuuta alkaen menulla, jossa juhlitaan vuosien
rakastettuja ruokia. L'Atelier de Joël Robuchon, luova työpaja, avaa ovensa 15. heinäkuuta
kokeilemalla yksinkertaisia ainesosia luomalla uusia ruokia Robuchonin ravintoloihin pitäen
samalla sen moitteettomat vaatimukset. Lisätietoja on osoitteessa
https://www.jrobuchon.com/en/restaurant/las-vegas.

Vegasista tulee vihreämpi - MGM Resorts tuo markkinoille 100 MW: n aurinkokenno-
rakennelman.

MGM Resorts International, joka on maailmanlaajuinen edelläkävijä taistelussa
ilmastonmuutosta vastaan, käynnisti äskettäin 100 megawatin aurinkopaneelinsa, joka on
ravintola-alan suurin suoraan hankittavan uusiutuvan sähkön hanke maailmanlaajuisesti.
Aurinkokennot tuottavat nyt jopa 90% MGM Resortsin Las Vegasin päivittäisestä
sähköntarpeesta, ja se kattaa 65 miljoonaa neliömetriä rakennuksia 13 kiinteistössä ja yli 36
000 huonetta Las Vegas Stripillä, mukaan lukien mm. Bellagio, ARIA, Mandalay Bay, MGM
Grand ja The Mirage.

Aurinkosähkölaitos koostuu 323 000 paneelista, ja sen vuotuinen tuotto vastaa noin 27 000
keskimääräisen Yhdysvaltalaisen kodin virrankulutusta. Lisätietoja tästä lähdetekstistä täältä.

https://www.jrobuchon.com/en/restaurant/las-vegas
https://newsroom.mgmresorts.com/las-vegas-strip-goes-solar-mgm-resorts-launches-100mw-solar-array-delivering-up-to-90-daytime-power-to-13-las-vegas-resorts.htm


MGM Resorts’ Mega Solar Array on ravintola ja hotellialan suurin suoraan uusiutuvista energialähteistä tuotettu sähköprojekti
maailmassa © MGM Resorts International

 

TIETOA LVCVA

Las  Vegas  Convention  and  Visitors  Authority  (LVCVA)  on  vastuussa  Etelä-Nevadan
markkinoinnista maailmanlaajuisena matkailu- ja kokouskohteena ja Las Vegasin 4,6 miljoonan
neliömetrin kokoisen kongressikeskuksen (LVCC) toiminnasta. Pelkästään Las Vegasissa on
lähes  150  000  hotellihuonetta  ja  14  miljoonaa  neliöjalkaa  kokous-  ja  näyttelytilaa,  joten
LVCVA:n tehtävänä  on  houkutella  alueelle  vapaa-ajan-  ja  liikematkustajia.  LVCVA omistaa
myös The Boring  Companyn suunnitteleman Las  Vegas Convention  Center  Loopin  ja  Las
Vegas Monorailin, joka on 3,9 mailin pituinen teiden yllä kulkeva korotettu junarata, jossa on
seitsemän  pysäkkiä  eri  puolilla  lomakeskusta.  Lisätietoja  on  osoitteessa
www.lvcva.com, www.visitlasvegas.com tai www.vegasmeansbusiness.com.
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