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Prezado Associado RCI:

Você está recebendo este guia que tem o 
objetivo de ajudá-lo a tirar o máximo de 
proveito da sua viagem que cuidamos com 
tanto carinho.

Las Vegas é diversão 24 horas por dia. 
Localizada no meio do nada, no Estado de 
Nevada, Las Vegas é conhecida como 
"Capital Mundial do Entretenimento". 
O rótulo não é à toa: diversão é o que não 
falta. Famosa por seus luxuosos cassinos e 
hotéis, a cidade possui várias opções de 
entretenimento sem contar a possibilidade 
de se tirar a sorte grande e voltar para casa 
com dinheiro extra
.
Las Vegas também recebeu o apropriado 
apelido de "Cidade do Pecado" por causa de 
suas infinitas tentações. É na Vegas 
Boulevard, principal avenida da cidade, 
conhecida como "The Strip", que se concentra 
toda a diversão: é lá que estão instalados 
todos os grandes hotéis e cassinos.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Aeroporto
O Aeroporto Internacional McCarran fica a 8km do centro de Las Vegas. Você pode chegar ao centro de 
Taxi (os pontos ficam dentro dos terminais 1 e 2 perto da esteira das bagagens por US$15 em média); 
De ônibus (A passagem é barata e custa em torno de US$2, mas os pontos ficam longe da zona de 
hotéis e é necessário caminhar muito); ou Veículos alugados.

Aluguel de Veículos
Alugar um veículo é a melhor maneira para aproveitar tudo o que Las Vegas tem a oferecer.
Desta forma você terá autonomia e comodidade para visitar todos os cassinos, todas as atrações e até 
mesmo fazer um tour até o Grand Canyon. Se ainda não alugou, entre em contato agora mesmo e 
alugue um carro HERTZ com 10% de desconto! Para chegar até a locadora, é necessário tomar um 
ônibus que sai dos terminais 1 e 2 e que possui ponto final na zona de alugueis de carros.

Postos de Informação Turística
Las Vegas Visitor Information Center: 3150 Paradise Road. Tel: 877-847-4858.
Las Vegas Welcome Center @ Primm: 32100 S Las Vegas Blvd.

Segurança
Utilize cheques de viajantes em vez de grandes quantidades de dinheiro. Leve o dinheiro necessário 
apenas para gastar no dia, deixando grandes quantias no cofre do hotel. Guarde também no cofre do 
hotel outros objetos de valos como jóias, câmeras e passaporte. Mantenha cartões de crédito em 
lugares distintos ao dinheiro em espécie.

Gorjeta
Nos restaurantes, o costume é incluir um 15% até 18% de gorjeta na conta, quando o serviço é 
satisfatório. Usualmente, a gorjeta não é incluída diretamente mais deve ser computada pelo cliente na 
hora de pagar. 



Las Vegas fica no meio de um deserto e tem o clima bem diferente das outras cidades dos Estados Unidos. Localizada no 
Estado de Nevada, Las Vegas fica próxima da Califórnia, e assim como lá, também possui um clima bem tropical e quente 
durante a maior parte do ano. O sol  forte e o ar seco deixam os turistas em alerta em algumas épocas do ano, como em 
Junho e Julho, que é verão e são os meses mais quentes do ano.

No verão, as temperaturas em Las Vegas podem ultrapassar os 40ºC e dificilmente ficar abaixo dos 28ºC. O calor é intenso 
mesmo e por isso que os hotéis investem tanto em piscinas enormes e entretenimento interno, para as pessoas ficaram lá 
dentro e não saírem para rua. O inverno é bem frio e gelado. Durante o dia, praticamente sempre tem sol, mas à noite a 
temperatura começa a cair e o tempo vai ficando gelado e com muito vento. Os meses mais gelados são Dezembro e 
Janeiro, os outros são gostosos e dá para pegar um solzinho durante a tarde. A época que mais chove em Las Vegas é em 
Janeiro, Fevereiro e Março. Os meses de Abril, Maio, Setembro e Outubro são os melhores em Las Vegas, porque não está 
frio e também não está aquele calor e clima seco do verão.
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CLIMA
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PASSEIOS
Fonte: Portal Terra

Passeios de Balão

Roda Gigante de Las Vegas

Cavalgada Velho-Oeste

Que tal desfrutar de um passeio inusitado e observar o nascer do sol em Las Vegas, deslumbrando 
de uma belíssima paisagem da cidade e região? Sobrevoar calmamente a região e ser deixado 
conduzir para onde o vento o levar é um passeio magnífico! Durante aproximadamente uma hora de 
sobrevôo, aproveite a sensação de paz e tranquilidade geradas por um absoluto silêncio e desfrute 
da visão panorâmica de Las Vegas, Red Rock Canyon e parte do vale.

Veja as da Strip de Las Vegas de uma forma especial: acima das luzes de neon da cidade! 
Sobrevoe a Fremont Street Experience, Stratosphere Tower, Circus Circus, Las Vegas Hilton, 
Mirage, Treasure Island, Caesars Palace, Flamingo, Bally, MGM Grand, Excalibur, Luxor, Tropicana 
e muito mais. Teste a sua sorte panorâmica… talvez você tenha a sorte de testemunhar as fontes de 
Bellagio e do vulcão no Mirage em ação. Essa atração sem dúvida nenhuma é uma experiência 
inesquecível.

A sensação do momento  é o High Roller, inaugurada em 2014,  uma roda gigante de observação 
com 167 metros de altura – a mais alto do mundo – oferecendo vistas de 360 graus do vale de Las 
Vegas, com 28 gôndolas climatizadas e uma volta completa leva 30 minutos. Os passeios podem 
ser feitos de dia e de noite, e existe até um horário de Happy Hour, onde é servido bebidas.

Comece o dia mais cedo, assim como os vaqueiros que fizeram a costa oeste americana famosa. 
Sua aventura começa com um autêntico café da manhã estilo faroeste caboclo. A refeição inclui 
ovos, panquecas, bacon, salsicha e suco de laranja. Desfrute da paz e serenidade do lugar e suas 
vistas majestosa de montanhas próximas.
Após o café da manhã, os peões vai arrebanhar os cavalos. Durante a sua hora de passeio de trilha 
a cavalo, você terá a oportunidade de admirar uma beleza deslumbrante. Este passeio também 
oferece muitas oportunidades de fotos, bem como uma visita a uma cidade cowboy e um zoológico.

Passeios de Helicóptero



São Paulo: (11) 3524-3555 / Demais Regiões: 0800 602-3939 / www.rcitravel.com.br

PASSEIOS
Fonte: Portal Terra

Encore Esplanade

Fashion Outlets of Las Vegas

Le Boulevard at Paris

Vegas Indoor Skydiving

Dream Racing Experience

Cânion de Red Rock

Localizado no térreo do hotel Encore, o shopping Encore Esplanade reúne o que há de mais luxuoso nas opções 
de compra em Las Vegas. Alexander McQueen, Chanel e Roberto Cavalli são algumas das exclusivas marcas 
encontradas no Encore Esplanade. 

Entre Las Vegas e Los Angeles, os Fashions Outlets of Las Vegas tem descontos de até 75% em dezenas de 
marcas como Tommy Hilfiger, Nike, Guess e Fendi. Com saída do MGM, um ônibus que custa R$ 30 por pessoa 
leva os turistas ao local e ainda dá cupons com descontos. 

Conhecido por sua réplica da Torre Eiffel, o hotel-cassino Paris Las Vegas tem muitas referências à França e sua 
capital. Com ruelas que imitam às de Paris, o Le Boulevard do Paris Las Vegas tem diferentes lojas e boutiques 
com produtos como roupas femininas queijos e vinhos franceses, obras de arte, charutos, cosméticos e souvenirs. 

Para viver as sensações de um salto de paraquedas sem ter de pular e avião, o Skydiving Indoor é uma opção 
divertida e com muita adrenalina. No coração do Strip, o Vegas Indoor Skydiving oferece a possiblidade de viver 
essas emoções fortes, “voando” com a ajuda de um enorme ventilador. 

Amantes da velocidade podem passar uma tarde inesquecível acelerando no circuito automobilístico de Las Vegas. 
A atração, conhecida como Dream Racing Experience, permite pilotar carrões velozes como Ferraris e Porsches 
dando algumas voltas no Las Vegas Motor Speedway.

A 40 km de Las Vegas, o Cânion de Red Rock oferece belezas num cenário ideal para uma escapada de um dia 
para apreciar a natureza. A área de conservação tem imponentes formações geológicas com muito espaço para 
explorar em 19 trilhas marcadas.
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PASSEIOS
Fonte: Portal Terra

Parque Estadual de Valley of Fire

Cruzeiro pelo Lago Mead

CSI: The Experience

Represa de Hoover

Springs Preserve

Sun Buggy Desert Racing

Valley of Fire, ou “Vale de Fogo”, é o parque estadual mais antigo de Nevada, fundado em 1935. A 90 km de Las Vegas, 
o parque fica no deserto de Mojave, e encanta com suas paisagens áridas que incluem árvores petrificadas e pinturas 
rupestres de mais de 3 mil anos de idade.

A 50 km de Las Vegas, o Lago Mead oferece um passeio diferente e tranquilo para fugir do agito constante da Cidade do 
Pecado. A bordo do charmoso barco Desert Princess, turistas são levados para passeios de uma hora e meia pelo lago, 
com a possibilidade de uma refeição.

A série de televisão CSI conquistou os telespectadores do mundo inteiro, mostrando como uma equipe de peritos 
investiga crimes com a ajuda da ciência. No hotel MGM Grand, a atração conhecida como CSI: The Experience convida 
os visitantes a testar suas habilidades vivendo um caso “real”, e aprendendo o funcionamento de uma investigação.

Visitada por mais de 3 mil pessoas diariamente, a Represa de Hoover é uma das principais atrações turísticas das 
redondezas de Las Vegas. A represa é uma maravilha da engenharia que mudou o destino da região, permitindo 
inclusive a existência da própria cidade, que usa energia gerada no local.

A cerca de 6 km do centro de Las Vegas, a reserva de Springs Preserve tem 73 hectares com jardins botânicos, fontes 
de água, museus , galerias e muitas atividades e atrações para todas as idades. Tanto para locais quanto para turistas, 
a reserva é um lugar agradável para curtir os dias ensolarados da região.

Situada no coração do deserto de Mojave, Las Vegas tem diferentes atividades para aproveitar a natureza ao seu redor. 
Uma delas é o Sun Buggy Desert Racing, onde os turistas aceleram a toda velocidade a bordo de mini-buggys 
especialmente preparados para atingir o máximo de adrenalina mantendo a segurança.
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NÃO VIAJE SEM...

Se ainda não adquiriu algum dos produtos abaixo, ainda dá tempo! Entre em contato agora 
mesmo com a RCI Travel e solicite! Nossos consultores te ajudarão com muita satisfação no que for preciso.
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NÃO VIAJE SEM...
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BOA VIAGEM!
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