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30 juni Så forlod vi Los Angeles og turen gik østpå mod Las Vegas. Knap 400 km 

igennem et noget trøstesløs landskab.  Jeg skal love for at temperaturen også 
er stigende. Den ligger lige omkring 100 F, dvs. 35 – 37 gr. C, dvs. varmt !! 
 
Vi ankom til camping pladsen for enden af The Strip ved 14 tiden, så efter 
frokost og en dukkert i poolen var vi klar til at trave en tur af The Strip. 
 
Her er rigtig meget at kigge på især fordi de mange hoteller og casinoer er 
bygget over forskellige temaer, fx Cæsars palace, som er bygget over Cæsar 
temaet, med buede rullende trapper og statuer som bærende søjler.  
Bellagio, som har anlagt en sø til 200 mio. kr. hvor der dagligt er et 
springvands show til musik, flot – vi nåede at se to show, som hver varede 
ca. 10 minutter.  
Paris, som har en Triumfbue, et 140 m højt Eiffeltårn, Seine floden og meget 
mere. 
New York, som har en udvendig rutsjebane, den mener Mette og Lars skal 
prøves i morgen. 
Mirage som har en vulkan som springer hver time om aftenen, dvs et show 
med ild og vand – også flot 
Efter aftensmad og flere liter væske (vand + cola) gik vi trætte tilbage til 
camperen. 10 – 12 km i benene i 35 – 37 gr. sætter sine spor også når man 
tager med at Las Vegas er en by som aldrig sover, så vi var først hjemme 
efter midnat. 
Der er også en del vi mangler at se, godt vi har et par dage mere her i Las 
Vegas. 

  
01 juli Vi sov lidt længere, men så var der også dømt shopping. Vi tog bussen ud til 

Las Vegas Primium Outlet – ca. 130 butikker i alle mulige kendte og 
ukendte mærker.  Vi tog bussen for benene synes ikke om at trave så meget. 
Efter at have læsset det indkøbte af i camperen og taget en dukkert i poolen, 
var det tid til at se noget mere af The Strip. Vi tog bussen ud til Luxor og så 
den store pyramide, desværre var der lukket for haj akvariet i Mandalay, men 
mon ikke vi klarer os uden. Turen tilbage igen foregik med bus, klokken var 
mange så vi stoppede så vi kunne se springvandet igen, før vi gik ned til 
Venedi. Her var der vandkanaler inde i bygningen og man kunne få en sejltur 
i en gondol. Godt trætte, klokken var næsten 01:00 gik vi hjem,  i stedet for 
at vente på bussen. 

  
02 juli Vi kom lidt før op, der var dømt shopping igen. Turen startede i en Kmart, 

hvor det lykkedes at finde en cykel til Flemming. Herefter var det Las Vegas 
outlet, et andet indkøbscenter med ca. 150 butikker. Her fik vi blandt andet 
gjort indkøb af løbesko til fornuftige priser. Om aftenen tog vi bussen ned til 
Las Vegas Downtown, den ældste del af spillebyen. Her har man overdækket 
en gågade med en kæmpe stor skærm, hvor der bliver vist show hver time. 
Vi nød at se og høre Queen for fuld udblæsning i 5 – 10 minutter på ’himlen’ 
over os. Andet show var med Kizz, herefter tog vi bussen retur, dog måtte vi 
lige en tur op i Stratosphere tårnet og se Las Vegas by night fra 866 fods 
højde. Der bliver brændt nogle Watt af  i den by. De sidste par kilometer gik 
vi hjem til camperen. 

  
 


