
 

 

Λας Βέγκας 
 

 

Γνωστό κι ως «η Πρωτεύουσα της διασκέδασης του Κόσμου», το Λας Βέγκας ξεκίνησε στις 

αρχές του 20ου αιώνα ως ένας απλός σταθμός στη μέση της ερήμου της Νεβάδα για τους 

ταξιδιώτες. Στη συνέχεια, ωστόσο, εξελίχθηκε και γιγαντώθηκε σε αυτή την υπέρλαμπρη 

μητρόπολη. Το φαντασμαγορικό Λας Βέγκας είναι η πόλη της αμαρτίας και των πειρασμών, η 

πρωτεύουσα του τζόγου, της διασκέδασης και των γάμων. Είναι γεμάτο ξενοδοχεία και καζίνο με 

θέμα το ρομαντισμό, το μυστήριο και φυσικά τις πιο μεγάλες πόλεις του κόσμου. Το 

κοσμοπολίτικο περιβάλλον της, τα μοναδικά της θεάματα, τα πολλά καταστήματα, την έχουν 

καταστήσει, εκτός από Μέκκα του τζόγου, κι οικογενειακό προορισμό, hot spot για αγορές, 

καλό φαγητό, διασκέδαση και μία από τις ακριβότερες αγορές κατοικίας των ΗΠΑ. Διαθέτει 

εκατοντάδες εστιατόρια, μαγαζιά με ζωντανή μουσική, εξαιρετική κουζίνα και τους πιο 

ιδιαίτερους τρόπους ψυχαγωγίας. Εδώ, ο τουρισμός δεν έχει αλλοιώσει ούτε στο ελάχιστο την 

πόλη, καθώς το Λας Βέγκας χτίστηκε αποκλειστικά για τους τουρίστες. Αυτή η θεαματική κι 

εκκεντρική πόλη, το πιο φωτεινό σημείο του πλανήτη, η πόλη – φαινόμενο ζωντανεύει τη νύχτα 

και προσφέρει έντονες συγκινήσεις, διασκέδαση κι αν είστε τυχεροί, μπόλικο χρήμα. 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτερες εποχές για να επισκεφθείτε το Λας Βέγκας είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο. Αν και 

πραγματοποιούνται ταξίδια καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου σε αυτή την εκκεντρική πόλη, αυτές 

οι εποχές προσφέρουν τις πιο ήπιες καιρικές συνθήκες για να την απολαύσετε. 

 

 

 Λας Βέγκας – Θερμοκρασία 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 4 6 10 13 19 24 27 26 22 15 8 4 

Μεγ(°C) 14 17 21 26 32 37 40 39 34 27 19 14 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 
 Φωτογραφηθείτε με την πινακίδα του Λας Βέγκας 

 Παρακολουθήστε το σόου με τα φώτα και το νερό στα σιντριβάνια του Bellagio 

 Παρευρεθείτε σε μία συναυλία στο φημισμένο Park Theater 

 Επισκεφθείτε το θαυμάσιο Φράγμα Χούβερ 

 Περιηγηθείτε στο Μουσείο Οργανωμένου Εγκλήματος Mob Museum 

 Παρακολουθήστε μία παράσταση του Cirque du Soleil 

 Θαυμάστε το Red Rock Canyon 

 Περιπλανηθείτε στο εκθαμβωτικό Neon Museum 

 Απολαύστε τη θέα από ψηλά στο Stratosphere 

 Φωτογραφηθείτε στο γνωστό Seven Magic Mountains 

 Ανεβείτε στη μεγαλύτερη ρόδα – παρατηρητήριο του κόσμου, το High Roller Observation 

Wheel 

 Οδηγήστε ένα αυτοκίνητο κούρσας 

 Περπατήστε την Strip, την κεντρική λεωφόρο της πόλης 

 Επισκεφθείτε το θαύμα της φύσης, το Γκραντ Κάνυον  

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Η.Π.Α. 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: -10 

 Νόμισμα: Δολάρια Αμερικής 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 17 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετεί άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό σύστημα που 

περιλαμβάνει τραίνα, τραμ και λεωφορεία. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα 

συναντήσετε πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, 

μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 

 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

πριν την αναχώρησή σας από την Ελλάδα. Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital 

Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και 

την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στο Λας Βέγκας, να προμηθευτείτε μία sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά, 

τα περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο 

διαδίκτυο.  

 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 

 

Συνδυάστε το ταξίδι σας το Λας Βέγκας με: 

 

 Νέα Υόρκη 

 Ορλάντο 

 Μαϊάμι 

 Λος Άντζελες 

 Σαν Φρανσίσκο 

 Δομινικανή Δημοκρατία 

 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

1) Γκραντ Κάνυον 

 

Ίσως το πιο γνωστό φαράγγι στον κόσμο, το 

Γκραντ Κάνυον αποτελεί μία ταπεινή μαρτυρία της 

δύναμης της φύσης. Σκαλισμένο από τον ισχυρό 

ποταμό του Κολοράντο, είναι το θαύμα της 

βορειοδυτικής Αριζόνα με μήκος 444 χιλιόμετρα και 

βάθος περίπου 1,6 χιλιόμετρα. Περπατήστε στο 

Skywalk, τη γυάλινη γέφυρα πάνω από το τεράστιο 

φαράγγι και απολαύστε την εκπληκτική θέα. 

Ακόμη, υπάρχουν ξεναγήσεις που 

πραγματοποιούνται με ελικόπτερο για τη μέγιστη 

δυνατή εμπειρία. 

 

 

2) Mob Museum 

 

Σε αυτό το μουσείο θα παρακολουθήσετε την 

ιστορία του οργανωμένου εγκλήματος στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Το κτήριο στέγαζε το 

δικαστήριο των ΗΠΑ μέχρι το 1933, στο οποίο 

διεξήχθησαν μερικές από τις πιο σημαντικές και 

καθοριστικές δίκες στον κόσμο του οργανωμένου 

εγκλήματος. Οι επισκέπτες μπορούν να 

περπατήσουν στις ίδιες αίθουσες που 

περπάτησαν ομοσπονδιακοί ανακριτές και 

πληροφοριοδότες. Θα θαυμάσετε μεγάλη 

συλλογή από όπλα, αναμνηστικά από στελέχη 

επιβολής του νόμου και εγκληματίες και ταινίες από ακροάσεις δικαστηρίων. 

 

3) Hoover Dam 

 

Ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της αμερικανικής 

μηχανικής του 20ου αιώνα βρίσκεται σε μικρή 

απόσταση από το Λας Βέγκας. Αυτό το φράγμα 

στον ποταμό Κολοράντο είναι ένα μοναδικό έργο 

που δημιούργησε τη λίμνης Mead, τη μεγαλύτερη 

δεξαμενή γλυκού νερού στις ΗΠΑ. Εκεί βρίσκεται και 

η πόλη Boulder, η οποία χτίστηκε για τις κατοικίες 

των εργαζομένων του φράγματος. Το φράγμα έχει 

ύψος 224 μέρα κι όταν ολοκληρώθηκε, το 1936 

ύστερα από μόλις 5 χρόνια κατασκευής, ήταν το 

μεγαλύτερο φράγμα του κόσμου. 

 

 



4) Exotic Racing 

 

Ακόμη κι αν δεν είστε λάτρεις των αγώνων 

ταχύτητας, η ομορφιά αυτών των αυτοκινήτων θα 

σας γοητεύσει. Το να παρακολουθήσετε μία 

Lamborghini Aventador LP700, μία McLaren 570s ή 

μία Ferrari 488 GTB να τρέχουν στην πίστα είναι μία 

μοναδική εμπειρία. Πέρα από τη θέση του θεατή 

στην Exotic Racing μπορείτε να καθίσετε στη θέση 

του οδηγού. Ανάλογα με το πακέτο που θα 

κλείσετε, είναι διαφορετική κι η εμπειρία. Τα πακέτα 

συνήθως περιλαμβάνουν και την εκπαίδευση για 

την οδήγηση ενός τόσο γρήγορου αυτοκινήτου. 

 

5) Red Rock Canyon 

 

Σε απόσταση μισής ώρας από το Λας Βέγκας θα 

συναντήσετε αυτό το κατακόκκινο τοπίο ύψους 900 

μέτρων. Θα βρείτε ξεναγήσεις από μικρά 

μονοπάτια μέχρι ολοήμερες πεζοπορίες που 

περνούν από το χείλος των φαραγγιών. Θα 

περάσετε από κτίσματα Αζτέκων  και μέρη που η 

κουλτούρα των Paiute έχει αφήσει τα 

αποτυπώματά της. Εδώ μπορείτε να πάτε για 

αναρρίχηση ή ιππασία. Αποτελεί κατοικία της 

χελώνας της ερήμου, ωστόσο, δύσκολα θα τη 

συναντήσετε. Υπάρχει όμως, ένα Κέντρο 

Επισκεπτών που φιλοξενεί δύο αρσενικές και οκτώ θηλυκές. 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Housedog 

 

Το Λας Βέγκας δεν φημίζεται για τις πρωτότυπες 

συνταγές του, αλλά για τις παραλλαγές σε γνωστά 

fast food. Το housedog είναι ένα χοτ ντόγκ με 

μπέικον, τυρί κρέμα, τσένταρ, ψημένες πράσινες 

πιπεριές τσίλι, διάφορα είδη σάλτσας και κρεμμύδι. 

Είναι ένας ενδιαφέρον συνδυασμός γεύσεων. Που 

αξίζει να δοκιμάσετε. 

 

 

 

 

 

 



 Beast Burger 

 

Αν και θα συναντήσετε πολλά μπέργκερ σαν αυτά 

που έχουμε και στην Ελλάδα, σίγουρα θα 

συναντήσετε ακόμη περισσότερα σε μεγέθη που 

δεν έχετε ξαναδεί ποτέ. Το μπιφτέκι περιέχει περίπου 

τη διπλάσια ποσότητα κιμά και συχνά περιέχει 

τσένταρ, σάλτσες, πιπεριές χαλεπένιος, πίκλες, 

μπέικον, κρεμμύδι (φρέσκο, καραμελωμένο ή onion 

rings) και συνοδεύεται από τηγανιτές πατάτες. 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Με τη δύση τη ηλίου, το Λας Βέγκας μετατρέπεται 

σε ένα μεγάλο πάρτι κι είστε όλοι καλεσμένοι. Όλα 

τα ξενοδοχεία διαθέτουν κάποιο μπαρ ή κλαμπ για 

να διασκεδάσετε ή να πιείτε ένα ποτό με 

χαλαρωτική μουσική. Συχνά, ανάλογα με το θέμα 

του ξενοδοχείου, το μπαρ ή κλαμπ έχει παρόμοιο 

θέμα στη διακόσμηση. Στο Λας Βέγκας βρίσκεται 

και το πιο ακριβό κλαμπ που κατασκευάστηκε 

ποτέ. 

 

 

 

 Παραστάσεις και Συναυλίες 

 

Το Λας Βέγκας συχνά ονομάζεται και 

«Πρωτεύουσα της Διασκέδασης του Κόσμου» κι 

αυτό γιατί φιλοξενεί εκατοντάδες συναυλίες κάθε 

χρόνο. Ακόμη, μπορείτε να δείτε κάποια 

παράσταση, όπως το Le Rêve, το O’ By Cirque du 

Soleil, το One, το Absinthe, τον David Copperfield 

και τον Mat Franco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Βραδινή πτήση με ελικόπτερο 

 

Δείτε τα λαμπερά φώτα του Λας Βέγκας και την 

περιοχή που το περιβάλλει σε μία μοναδική πτήση 

με ελικόπτερο πάνω από την πόλη. Απολαύστε τα 

υπέροχα αξιοθέατα στον ορίζοντα της πόλης της 

αμαρτίας, όπως το Bellagio, το Mirage, το 

Caesar’s Palace και το Fremont Street Experience. 

Η πτήση καλύπτει περίπου 32 χιλιόμετρα πάνω από 

την πιο φωτεινή πόλη του κόσμου. 


