Las Vegas Strip- con đường nổi tiếng nhất thế giới
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Con đường huyết mạch của thành phố Las vegas mang tên Las Vegas Strip. Đường không dài,
nhưng tất cả những gì tinh túy của thế giới đều nằm ở đây, những tòa nhà gợi lại nền văn minh
La Mả xa xưa, những kiến trúc gợi lại nền văn minh Ai Cập, Kim Tự Tháp, thành phố và nền văn
minh Venice và những con kênh đào nổi tiếng với người chèo thuyền gondola ca những bản tình
ca muôn thuở dưới ánh trăng, quang cảnh núi lửa, những show đèn và nhạc rất hay, những kiến
trúc độc đáo của Pháp, của New York v. v.. tất cả những gì tinh túy nhất của nhân loại đều qui
về một mối trên con đường này. Las Vegas Strip là một trong 27 con đường nổi danh này, nếu
không muốn nói là một trong vài con đường nổi danh nhất ở Mỹ. Mỗi năm khoảng 40,000,000
du khách đặt chân đến con đường này. Las Vegas Strip là một con đường ngắn, tuy nhiên
những khách sạn, resort và sòng bài lớn nhất thế giới đều nằm ở đây. Đường này chứa 19 trong
số 25 khách sạn lớn nhất thế giới, với số phòng tổng cộng là 67,000 phòng. Chỉ 19 khách sạn
với số phòng khổng lồ rất đáng kể. Ban đêm con đường này sáng rực ánh đèn và có nhiều
show biểu diễn hấp dẫn như show nhạc nước, show biểu diễn của các ban nhạc,…. Tuy nhiên
ban ngày cũng rất náo nhiệt lắm, nhạc vọng ra từ các quán rượu tiệm ăn, và các sòng bài vô
cùng vui vẻ và náo nhiệt.

1/1

