
 
الس فیغاس تقع في والیة نیفادا وھي مدینة المنتجعات العالمیة الكبرى ، وتعرف بالكازینوھات الشھیرة ، 

 .باالضافة لمراكز التسوق الراقیة والمطاعم الفاخرة والحیاة اللیلیة التي تسود المدینة 
 
 

، وتشتھر الس فیغاس بفنادقھا العمالقة )عاصمة الترفیة في العالم (وتطلق المدینة على نفسھا  
 .والكازینوھات التي ترتبط بالترفیھ 

 
وقد تطورت سریعا ، فھي تعد الیوم كواحدة من    1911لقد تأسست مدینة الس فیغاس كمدینة في عام 

 .الوجھات السیاحیة في العالم 
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 Las Vegas)                                      نیفادا ( الس فیغاس 



 
لعل ھذا الخبر لھ تاثیر شدید على 

عشاق السینما واالفالم ، فمدینة الس 
فیغاس تعد ذات شعبیة  في االفالم 

والبرامج التلفزیونیة االمریكیة ، كما 
  Sin Cityتم تسمیتھا 

 ) .المدینة التي ال تنام (    
 
 

ان ما یمیز الس فیغاس لیس فقط 
الفخامة التي تحتویھا من الفنادق 

والمنتجعات ، بل كذلك لدیھا جو ممیز 
جدا حیث تتمیز بمناخ جاف ومشمس 

 .وصیف حار للغایة 
 
 

وتزدحم مدینة الس فیغاس في نھایة 
االسبوع ، وترتفع اسعار الفنادق 

لضعف السعر في لیلتي الجمعة 
والسبت عنھا من یوم االحد إلى یوم 

 .الخمیس 
 
 

ان االغلبیة من السیاح إلى  الس فیغاس تتم رحلتھم عن طریق الجوالت الشاملة والتي تشمل الفندق والطعام 
وغیر ذلك ، فان الرحلة إلى  الس فیغاس مكلفة جدا حیث تكلفك غرفة الفندق الواحدة ما تكلفك الجوالت 

 .الضعف ، فاالفضل االستعانة بالجوالت 
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تشتھر الس فیغاس بالكازینوھات كما اشرنا مسبقا وھي ال تتقید بوقت عند دخولك إلیھا حیث یمكنك المكوث 

ساعة ، فھي تحتوي على مراكز التسوق والبوفیھات ، فھي تحتوي على كل شئ من الممكن ان یجعلك  24
 .تنفق اموالك ولك حریة االختیار في ذلك 

 
ان قلب مدینة الس فیغاس ھو بولیفادر 

كم  35ان على بعد )   Stripراجع (  Stripشارع ٍ 
من غرب المدینة یوجد غراند كانیون وھو من 

راجع غراند ( االماكن الفریدة من نوعھا في العالم 
 .) كازینون 

 
 

تتمیز فنادق الس فیغاس باالضافة لفخامتھا لتقدیم 
جوالت ، فیمكنك اختیار ما یناسبك منھا من حیث 

 .السعر 

 See Dunia - Las Vegasالس فیغاس                                                           -شوف الدنیا  



نتحدث عن رحالت الطیران والمدة التي 
تستغرق من بعض مدن امیریكا إلى 

 -:الس فیغاس 
 
من نیویوك إلى الس فیغاس  -1

 ساعات  5یستغرق من الوقت 
 
من لوس انجلوس إلى الس فیغاس  -2

یستغرق من الوقت ساعة واحدة جوا ، 
 .ساعات ونصف برا  3و
 
من سان فرانسیسكو یستغرق من  -3

 .الوقت إلى الس فیغاس ساعة ونصف 
 
 

 www.visitlasvegas.com -:لمزید من االطالعات 
 

 .نتمنى للجمیع رحلة موفقة 
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