Vik
här

5 x telefonnummer
(001)202 467 2600

Publicerad december 2012

0045-70-10 50 50

Svenska ambassaden ligger i
Washington. De har öppet måndag till fredag kl 08.20-17.00.
S www.swedenabroad.com/washington

nummer 702-828 3111.
S www.lvmpd.com

SOS International vid exempelvis
akut sjukhjälp. De har engelsktalande personal och arbetar med
representanter i USA.

(001)702-777-0628

702-731 8000

Sunrise Hospital är ett av de
största sjukhusen i Las Vegas.
De har all slags service. Från
akutmottagning till specialistvård.
S www.sunrisehospital.com

911

Svenska konsulatet i Las Vegas.
Ligger på Longford Plaza, 3097
East Warm Springs Road.

Behöver du komma till motsvarigheten till SOS ringer du 911.
Polisen i Las Vegas har telefon-

Det händer alltid nåt i Las Vegas.

5 x sajter
S www.visitlasvegas.com

Sajt på engelska med information om det mesta du
behöver för vistelsen. Hotell, restauranger, shower
och råd om hur du ska bete dig, gratisnöjen och
förslag för olika intressen.

S www.lvol.com

En reklamfinansierad sajt som innehåller bra info,
om än något svårläst, om nöjeslivet i Las Vegas.
Här har du också material om sport, go-goklubbar
och all möjlig slags övernattning.

Immigrationsmyndigheten för
visumfrågor
Tel. +66 (0)2 287 3101

gkok Airways

Bangkok
nummerupplysning

66 (0)265 5555
w.bangkokair.com

Vill du ringa hem slår du 0046
och sedan riktnumret utan första
nollan följt av telefonnumret.

Larmnummer

100 till polisen. 101 till brandkå-

ren. 102 för att ringa efter ambulans.

Publicerad
september

utom ett honörskonsulat.
2010
w Adress: Wockhardt Towers,
6th floor, Bandra-Kurla Com-

D!
plex (BKC),
ERABandra-East,
Mumbai 400 051, Indien. Tel:
UPPDAT

Svenska ambassaden

Sveriges ambassad i Indien ligger i New Delhi.
w Adress: 4–5 Nyaya Marg,
Chanakyapuri, New Delhi 110 021, Indien. Tel:
+91 11 4419 7100.
E-post: ambassaden.new-delhi@foreign.ministry.se
I Bombay finns har Sverige dess-

+91 22 6522 1583.
E-post: conswede7@yahoo.in

Turistinformation

För att komma till Indiens
turistinformation kan du ringa
22 0743 33 eller samma nummer
men 34 på slutet.

5 x sajter

Tel. 1133

stbyrå i Bangkok
n hemsida

w.bangkoktourist.com

lands turistbyrå

d hemsida som täcker det
a i Thailand.
w.tourismthailand.org

Internationella samtal
Tel. 100

Bangkok Art Map

Här hittar du allt som rör konstutställningar.
S www.bangkokartmap.com

Time Out Bangkok

Massor med bra info.
S www.timeout.com/travel/bangkok

LADDA HEM ÖVER 150 RESGUIDER

• Phuket • New York • Hurghada •
k • Vinter-Sverige • Innsbruck •
apore • Langkawi • Hua Hin • TaruPerth • Dubai • Kairo • Kap Verde •

aftonbladet.se/resguider

S mumbai.clickindia.com
Här hittar du turisttips som boende och shopping
men även information om närmaste sjukhus, dygnet-runt-öppna apotek och var du kan gå på matlagningskurs eller sjunga karaoke.
S www.incredibleindia.org
Indiens officiella turistinformation.
S www.maharashtratourism.gov.in
Delstaten Maharashtras (där Bombay ligger) officiella turistsajt med massa bra tips.

S www.swedenabroad.com/new-

delhi

Den svenska ambassaden ligger i huvudstaden
New Delhi och här hittar du kontaktinformation
och senaste nytt från dem. I Bombay finns Sveriges honorärkonsulat som ligger i Mahatma Gandhi
Memorial Building.
S thorntree.lonelyplanet.com
Lonely Planets utmärkta frågeforum där du kan få
svar på det mesta av andra resenärer.

BANGKOK
Fler guider på nätet

LADDA HEM ÖVER 200 RESGUIDER

• Miami • New York • London • Samaná • Jylland • Milano • Krk • Paris • Bangkok • Phuket • Koh Lanta • Barcelona • Röda havet • Madrid •Teneriffa • Rom
• Capri • Rhodos • Sharm el-Sheik • Kraków • Florens & Toscana • Krabi • Aten
• Istanbul • Peru • Side • Hurghada • Köpenhamn • Tallinn • Nya Zeeland • Tokyo

✔ Sevärdheter
✔ Mat & dryck
✔ Sportnöjen
✔ Må bra-tips
✔ Nattliv
✔ Utflykter
Nya guider på Plus: www.aftonbladet.se/resguider
✔ Bra hotell
✔ Bästa köpen
✔ För barnen

redaktion

lands Turistbyrå

672 (öppet mellan 8-20)

5 telefonnummer

Ringa hit & hem

Sveriges landsnummer är
+46, USA:s +1. Riktnumret till Miami är 305.

Nödnummer

Ring 911 för skador som
kräver akut hjälp. SOS
International finns på tel:
+4570105050.

Sveriges konsulat
Tel: +1 954 467 3507, besöksadress: 2550 Eisenhower Boulevard, suite
310, Fort Lauderdale.

Turistinformation

Greater Miami and the
Beaches Convention and
Visitors Bureau har tel:

Vik
här

5 telefonnummer

Publicerad januari 2011
+1 305 593 3000. Ligger
på 701 Brickwell Avenue,
Downtown. Öppet månfre 9-17.

Taxi

Flamingo Taxis: +1 305
599 9999, Yellow Cabs:
+1 305 444 4444, Sunshine Cabs: +1 305 445 3333.

5 sajter

www.tropicoolmiami.com
Populär turistbyrås hemsida.

www.lonleyplanet.com

Bra information, tips och råd inför resan.

www.miami.com

En sajt med allt från överlevnadsguide till
kalender med olika events.

www.onlinemiamiguide.com
En turistsida med massor av bra turistinformation.

www.visitflorida.com

Välfylld sajt med mycket information om
hela staten.

Ringa hit

Landsnumret till USA är
1. Från Sverige (eller din
svenska mobiltelefon) slår
du 001. Riktnumret till
New York är 212.

Ringa hem

Slå 0046 innan det vanliga telefonnumret, minus

första nollan i riktnumret

SOS
Taxi

De gula bilarna kan inte
förbeställas, de måste
vinkas in på gatan. Vill du
ringa ett taxibolag kan du

5 sajter

www.nymag.com/nightlife

New York Magazine listar vad som måste
provas just nu. En guldgruva som ständigt uppdateras.

www.urbandaddy.com

Bäst på senaste nytt inom nattlivet.

publicerad
oktober
2008

använda numret:
+1 877 NYC 1212.

Konsulatet

911

Det svenska konsulatet
ligger på Dag Hammarskjold Plaza 1, 885 Second
Avenue, 45:e våningen,
tel: +1 212 583 2550.
S www.swedenabroad.com/newyork

Fler bra länkar

S www.timeout.com/newyork
S www.yelp.com
S http://newyork.going.com
S www.nypress.com
S www.newyork.citysearch.com
S www.nyc.com

www.zagat.com

New Yorks restaurangbibel finns även
som sajt. För att se betyget måste man
betala $ 5 per månad.

redaktion

Tel +66 (0) 2 576 5599

arnabhumi
gkok Airport

6 (0) 2 132 0000
w.bangkokairportonline.com

Ringa hem

Bra sida med mängder av extraerbjudanden
med hotell och restauranger. Ett stort plus är en
Las Vegasguide som utgår från intresse och plånbok.

www.freenyc.net

Slukade hotellrummet hela din budget?
På FreeNYC finns tips på aktiviteter och
nöjen för alla, den enda gemensamma
nämnaren är att det måste vara gratis.

Guideredaktör Susanne Wixe (guider@aftonbladet.se). Redigerare Katarina Lundberg.
Plusredaktör Helena Utter. Text Charlotte Sundberg. Foto Charlotte Sundberg. Kartgrafik
Rikard Bodin. Utgivare Aftonbladet Nya Medier AB. Ansvarig utgivare Kalle Jungkvist.
Adress Aftonbladet, 105 18 Stockholm. Telefon 08-562 529 00.

Busstrafik
från Bangkok

För att ringa till Bombay slår
du 00 och sedan landsnumret
91 följt av telefonnumret. Riktnumret till Bombay är 22.

redaktion

Airways

Tel. 1690
S www.railway.co.th

Guideredaktör Susanne Wixe (guider@aftonbladet.se). Redigerare Katarina Lundberg.
Plusredaktör Helena Utter. Text & Foto Joakim Lloyd Raboff & Charlotte Raboff. Research
Caroline Ekstrand. Kartgrafik Rikard Bodin. Utgivare Aftonbladet Nya Medier AB. Ansvarig
utgivare Kalle Jungkvist. Adress Aftonbladet, 105 18 Stockholm. Telefon 08-562 529 00.

Ringa hit

66 (0)2 280 0060
w.thaiair.com

på nätet

Vik
här

5 x telefonnummer
Bangkoks
centralstation
Hua Lamphong

Guideredaktör & redigerare Katarina Lundberg (guider@aftonbladet.se).
Plusredaktör Helena Utter. Text & foto Katarina Lundberg. Kartgrafik Rikard Bodin.
Utgivare Aftonbladet Nya Medier AB. Ansvarig utgivare Kalle Jungkvist.
Adress Aftonbladet, 105 18 Stockholm. Telefon 08-562 529 00.

Vik
här

nummret är +66. Vid samSverige slår man 00146 +
nnumret.

S www.lasvegas.com

Utförlig sajt om det mesta du behöver om Grand
Canyon. Boende, utfärder och hur du kommer hit
och tar dig runt. Informationen är lätt skriven och
mycket utförlig när det gäller regler för aktiviteter i
Grand Canyon.

Här kan du se och köpa olika utflykter som exempelvis till Grand Canyon, rafting på Coloradofloden

r

och vinturer. De har också info om Las Vegas, hotellbokningar och erbjudanden om flyg och hotell.

S www.grandcanyoninformation.com

S www.vegas.com

lands landsmmer

LAS
VEGAS
& GRAND CANYON

Vik
här

5 telefonnummer

Ringa hit

Egyptens landskod är
+20. Riktnumret till Kairo
är 02. Hoppa över nollan
i riktnumret om du ringer
hit från Sverige.

Ringa hem

därefter slår du telefonnumret och tar bort första
nollan i riktnumret eller
mobilnumret.

Turistpolis

Ring tel: 122, 126 eller
+20 (0)2 3919144.

Sveriges landskod är +46,

Publicerad
september
2008
Ambulans
Tel: 123.

Svenska
ambassaden

Telefonnummer: +20 (0)2
2728 9200. Adress: 13
Mohamed Mazhar Street,
Zamalek.

5 sajter

www.cairotourist.com

Kairos officiella turistsajt. Den är informativ och innehåller det mesta du behöver veta om Kairo. Här hittar du kartor
över staden och de olika stadsdelarna.
Den har även listor över olika restauranger, hotell och aktiviteter och längre texter
om olika stadsdelar.

www.swedenabroad.com/kairo
Den svenska ambassaden i Kairo. På
sajten hittar du rese- och säkerhetsinformation. Den uppdateras även med information om det aktuella politiska läget i
landet.

http://weekly.ahram.org.eg
Al-Ahram är en nyhetstidning på engelska som tar upp både nationella och

Vik
här

5 x telefonnummer
Turistpolis

Larmnummer

Om du är försäkrad och blir sjuk
ska du ringa SOS-International
i Köpenhamn som ger dig information om närmsta sjukhus.

Landsnumret till Thailand är +66
och riktnumret till provinserna
Krabi och Trang är (0)75. För
samtal från Thailand till Sverige
slår du 00146 följt av telefonnumret och minus första nollan.
191 är nödnummer till ambulans, brandkår och polis.

Publicerad
november
2010

publicerad

Ringa hit och hem

1155 är kortnumret till den
engelsktalande turistpolisen
i Thailand.

Vid sjukdom

Svenska
januari ambassaden
i Bangkok
2009

Ligger bredvid Landmark Hotel
på Sukhumvit Road, mellan
Sukhumvit soi 4 och soi 6,
i Bangkok.
Skytrainstation: Nana.
Tel: +66(0)2 263 7200
S www.swedenabroad.com

✔ Strandliv
✔ Snorkling
✔ Yoga

✔ Restauranger ✔ Utflyktstips
✔ Avkoppling
✔ Packa rätt
✔ Barer
✔ Ö-fakta

internationella nyheter. Sajten är lättöverskådlig. Titta på veckoguiden över Kairo,
där finns information om konserter, utställningar och aktuella filmer.

www.goafrica.about.com

Engelskspråkig resesajt. Klicka på Egypten och du hittar olika länkar med information om Kairo med guider, bilder, kartor och historia.

www.egyptiska.se

Egyptiska statens resebyrå i Stockholm.
En bra sajt som innehåller praktisk information som är viktig att veta när du ska
resa till landet. Sidan innehåller information om hela landet men har även en avdelning för Kairo.

Njut av god mat och dryck, strosa i solnedgången och njut av värmen på Trangöarna.

5 x sajter
S www.krabiguiden.se

Svenskspråkig sida med bra information, kartor
och tips om öarna söder om Krabiprovinsen.

S www.travelfish.org

Seriös sajt för den medvetne resenären, inriktad på
Sydostasien. Här finns forum, artiklar och tips.

S www.tourismthailand.se

S andaman-island-hopping.com

Välfylld sajt om öarna i södra Thailand. Håll koll på
de senaste uppdateringarna, väderleken och hur
båtarna går.

S www.thai.nu

Sajt utformad av svenskar boende i Thailand. Innehåller information om landet och dess olika resmål.
Uppdateras ofta med erbjudanden och nyheter.

Thailands turistbyrås hemsida på flera språk. Här
hittar du reseinformation och nödvändig fakta.

BOMBAY
Fler guider på nätet

Alla guider för 19 kr/månad

• New Yorks nattliv • New York shopping • New York • Los Angeles • Las Vegas •
Bila i USA • Chicago • Mexico City • Montevideo • Shanghai • Hongkong • Krabi
• Bangkok • Koh Chang • Langkawi • Tioman Island • Kerala • Oman • Jordanien
• Eilat • Hurghada • Cypern • Kalabrien • Sardinien • Barcelona • London...

✔ Sevärdheter
✔ Bollywood
✔ Shopping
✔Nya
Aktiviteter
✔ Nattliv
✔ Resa vidare
guider varje vecka: www.aftonbladet.se/resguider
✔ Boende
✔ Restauranger ✔ Praktiska fakta

• www.aftonbladet.se • senaste nytt • fler guider • vädret •

MIAMI
Fler guider på nätet

LADDA HEM
ÖVER 150
RESGUIDER
Alla guider för 19 kr/månad

✔ Stränder
Restauranger
✔ Utflykter
i Florida
• New York shopping✔
• New
York • Los Angeles • Las Vegas
• Chicago • Bila
i
USA • London • Dublin • Paris • Champagne • Barcelona • Madrid • Lissabon
✔ Måsten
✔•Nattliv
✔•Saker
för barn
• Las Palmas • Venedig
Milano • Rom • Ljubljana • Prag
Wien • Moskva
•
Shanghai • Hongkong✔
• Kuala
Lumpur • Bangkok • Dubai
Montevideo... fakta
✔ Boende
Shopping
✔•Praktiska
Nya guider varje månad: www.aftonbladet.se/resguider

• www.aftonbladet.se • senaste nytt • fler guider • vädret •
• www.aftonbladet.se • senaste nytt • ﬂer guider • vädret •

NEW
YORKS
Fler guider på nätet
NATTLIV

LADDA HEMAllaÖVER
guider för 19 kr/månad

100 RESGUIDER

• Sharm el-Sheikh • Hurghada • Istanbul • Jordanien • Dubai • Oman • Kerala •
Goa • Bangkok • Phuket • Koh Phi Phi • Koh Chang • Krabi • Kuala Lumpur • Laos
• Kambodja • Vietnam • Hongkong • Shanghai • Peking • Tokyo • Bali • Sydney •

✔ Områden Los Angeles • Miami
✔ Heta
ställen
✔ Konserter
• New York
• London • Paris • Barcelona
• Berlin • Prag...
guider varje
vecka: www.aftonbladet.se/resguider
✔ Barer medNya
utsikt
✔ Kändisspaning
✔ Nattmat
✔ Kitsch
✔ Speakeasies
✔ Praktiska tips
• www.aftonbladet.se • senaste nytt • fler guider • vädret •

KAIRO

LADDA HEM
ÖVER 150
RESGUIDER

Fler guider på nätet

✔ Stadsdelar
✔ Pyramiderna
✔ Shopping
LADDA HEM ÖVER 200 RESGUIDER
✔ Ta sig runt
✔ Mat & dryck
✔ Historia
• Orlando • Phuket • New York✔
• Hurghada
• Rom
•
✔ Boende• Peru • Playa del Carmen
✔ Nattliv
Bra att
veta
Gran Canaria • Sharm el-Sheik • Vinter-Sverige • Innsbruck • Val d’Isère • Bali •
Sydney • Goa • Singapore • Langkawi • Hua Hin • Tarutao • Tokyo • Laos • Guilin
• Peking • Perth • Dubai • Kairo • Kap Verde • Buenos Aires • Montevideo • Miami

• www.aftonbladet.se
• Plus:
senaste
nytt • fler guider • vädret •
Hitta nya guider på
www.aftonbladet.se/resguider

Tre paradisöar i

THAILAND

n KOH HAI n KOH KRADAN n KOH MUK

• www.aftonbladet.se • senaste nytt • ﬂer guider • vädret •

Fler guider på nätet

LADDA HEM ÖVER 200 RESGUIDER

• Miami • New York • London • Samaná • Jylland • Milano • Krk • Paris • Bangkok • Phuket • Koh Lanta • Barcelona • Röda havet • Madrid •Teneriffa • Rom
• Capri • Rhodos • Sharm el-Sheik • Kraków • Florens & Toscana • Krabi • Aten
• Istanbul • Peru • Side • Hurghada • Köpenhamn • Tallinn • Nya Zeeland • Tokyo

Alla guider: www.aftonbladet.se/resguider

✔ Sevärdheter
✔ Boende
✔ Hitta rätt

✔ Kasinobesök
✔ Kvällsnöjen
✔ Restauranger

✔ Natur
✔ Utflykter
✔ Praktiska fakta

2 LAS VEGAS

Ladda ner fler resguider på www.aftonbladet.se/resguider

Galna partyn – och makalös natur

L

as Vegas är en kvällsstad i bländande neon
där adrenalinet ökar ju senare timmen blir.
Här finns glitter och glamour och inte
för inte kallas staden för världens nöjesfält.
De höga, luxuösa hotellen reser sig ovanför
Las Vegas Boulevard, berömda The Strip, och de
gigantiska skyltarna gör reklam för färgsprakande shower med kända namn. På 1960-talet var
det Rat Pack med Dean Martin, Frank Sinatra
och Sammy Davis Jr som tävlade om besökarnas
gunst i konkurrens med namn som Tom Jones
och Elvis. Än i dag kommer alla kända namn till
staden och showerna blir större och större.
Som en kontrast ligger Grand Canyon, ett par
timmar från Las Vegas. Världens största kanjon
med otaliga färger där Coloradofloden genom
tusentals år har gröpt ur landskapet.
Här finns lugnet, naturupplevelser och ett
landskap som kanske allra helst ska ses både

från himmel och jord. Testa en helikoptertur där
du får se de olika bergarterna som är miljontals
år. Eller vandra, åk på floden – eller varför inte
ta en tur till häst? Alternativen är många för att
uppleva en av världens största naturupplevelser.
Tillbaka i Las Vegas fylls kvällarna på The Strip
med gratisshower utanför och inne på hotellen.
I kasinohallarna är ljudet från alla spelmaskiner
överväldigande. Alltför sällan hörs glädjetjut
över en högvinst, men
det får du räkna med.
Själva vinsten blir
att ta Las Vegas för vad
det är: En glittrande
showstad som vilar på
dagen och vaknar på
kvällen.
Text & foto: KATARINA ARVIDSON

5 x viktiga fakta
Pass

Svenska medborgare behöver
ett elektroniskt inresetillstånd,
ESTA, som du ansöker och betalar för via nätet. Det gäller i två
år under förutsättning
att ditt
pass
är giltigt i två år
till. Du måste ha
med dig en utskrift av
tillståndet varje gång du reser
till och i USA. Tillståndet kostar
14 dollar och du betalar med kreditkort via nätet. Obs! Du måste
söka tillstånd senast 72 timmar
före avresan.
S https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

5 x resan hit
Flyg

Alternativen är flera, beroende
på exempelvis hur gott om tid
du har, om du ska någon annanstans i USA eller om du vill ha
en så direkt resa som möjligt.
British Airways och Virgin flyger
direkt London-Las Vegas. Hittar
du ett billigt flyg över Atlanten är
det lätt att ta sig vidare med ett
inrikesflyg i USA. Los AngelesLV kostar cirka 1 000 kr t o r,
New York cirka 2 000 kronor,
Chicago cirka 2 500 kr.
S www.destination.se

Tåg

Amerikanska SJ, Amtrak, har
inga tåg till Las Vegas. Men du
kan åka till Kalifornien eller Arizona och därifrån ta buss till Las
Vegas. En enkel från New York
till Needles, Kalifornien, kostar
från 208 dollar.
S www.amtrak.com

Buss
Pengar

Kreditkort fungerar i stort sett
över hela USA. Bankomater
finns överallt men tänk på att din
bank kan ta en avgift vid uttag.
Dollarsedlar i lägre valörer är alltid bra att ha med sig. Tänk på att
förbeställa minst en vecka
innan avresa på ett valutakontor om du vill ha
många småsedlar.

Klimat

Las Vegas ligger mitt i öknen
och blir extremt varmt sommartid med temperaturer på över
40 grader. November–januari
sjunker temperaturen till cirka
+10-15. Köldrekordet (från 1937)
är -13.

Hälsa

Se till att du har en bra reseförsäkring. Kom ihåg att reseförsäkringen via din hemförsäkring
bara gäller i 45 dagar. Ska du
vara borta längre bör du teckna
en tilläggsförsäkring. Kolla med
ditt försäkringsbolag.

Säkerhet

Hör dig för på plats med exempelvis hotellpersonalen vilka områden du ska undvika. Använd
sunt förnuft och undvik mörka
gränder och så kallade riskområden. Lämna kronjuvelerna
hemma.

redaktion
Guideredaktör Susanne Wixe (susanne.wixe@aftonbladet.se). Redigerare Mattias Andersson. Kartgrafik Rikard
Bodin. Text & foto Katarina Arvidson. Övrigt foto AP, Las Vegas News Bureau, Maria Östlin. Utgivare Aftonbladet
Hierta AB. Ansvarig utgivare Jan Helin. Adress Aftonbladet, 105 18 Stockholm. Telefon 08-725 2000.
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Köp en billig biljett till USA och ta
Greyhoundbussen till Las Vegas.
Ett klassiskt sätt att ta sig runt i

Ta sig från New York till Las Vegas i Greyhoundbus kostar 1 300 kr.
staterna. Enkel bussbiljett New
York–Las Vegas kostar från cirka
1 300 kronor och tar närmare tre
dygn. Missa inte att kolla efter
rabattkoder på nätet och kolla in
hemsidan för extraerbjudanden.
S www.greyhound.com

Rundresa

Albatros har en 15-dagars rundresa som tar dig runt i västra
USA med Las Vegas och kanjonerna. I resan som går från San
Francisco ingår bland annat Los
Angeles och kanjoner som Bryce

och Zion. Swanson´s rundresa,
västra Amerika, tar också med
dig runt i Nevada och Kalifornien.
S www.albatros-travel.se
S www.swansons.se

Skräddarsy

Om du har egna idéer och önskemål om vad du vill göra kan du
få hjälp med att skräddarsy din
resa. Flyg, hotell, bilhyra och biljetter till olika evenemang kan en
resebyrå specialiserad på USA
hjälpa dig med.
S www.americaexplorer.se

5 x praktiska fakta
El och telefon

Enkelt uttryckt: Nya telefoner
fungerar bra i USA. Billigast? Gå
in på en AT & T-affär och köp ett
kontantkort. Det kan du fylla på
genom köp nästan överallt eller
fyll på via nätet. Ta med adapter
för eluttagen. I USA används
fortfarande 110 V.

Internet

Wifi finns gratis på de flesta
3- och 4-stjärniga hotell, kaféer
och wifi-spots. Däremot tar de
flesta 5-stjärniga hotell betalt för
wifi på rummen men har gratis
wifi i receptionsområdet.

Ställ om klockan

I Nevada följer man ”Pacific

time”, vilket betyder -9 timmar
jämfört med Sverige.

Språk

Las Vegas har sina egna uttryck
i engelskan, ”Las Vegas Lingo”.
Många uttryck har med kasinooch nöjesvärlden att
göra. Till exem-

pel står ”dark” för inställd show.
Ett bra uttryck i Las Vegas är
”coupons” som är en liten kupongbok som finns på de flesta
hotell. Med frispel, rabatter på
middagar och mycket mer.

Dricks

De flesta som arbetar inom
servicenäringen arbetar för
en minimilön som är runt
sju dollar i timmen vilket gör att dricks är
förväntad. 15-20
procent på restaurang är brukligt att
lägga i dricks. Chaufför,
guider, hotellpersonal… alla
räknar med dricks som en del av
sin lön.
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5 x ta sig runt
Utfärder

Lättaste sättet att se historia och
kultur är att följa med på utfärd
med en lokalguide. Hel- och
halvdagsutfärder anordnas dagligen till olika historiska och kulturella platser, kvällsnöjen och
shower. På de flesta hotell finns
en liten avdelning för biljetter
och utfärder.

Buss

Bussar går dygnet runt, alla
dagar i veckan, i centrum. Du
kan också ta bussar och åka på
längre turer. Bussystemet är bra
utbyggt och dagtid kan du åka
till shoppinggallerior utanför staden, ta en tur ut i öknen och till
närliggande städer.
S www.rtcsouthernnevada.com

Taxi

Taxi och limousiner finns i alla
storlekar, modeller och färger i
Las Vegas. Ett av de största taxibolagen är Las Vegas Taxi Cabs.
De har bra bilar och använder sig
av taxametrar.
Telefon: +1-702 888 4888

Shuttle

Många hotell har gratis ”shuttle”, buss, till och från flygplatsen. Andra kostar mellan fem
och tio dollar. Alltid billigare än
taxi. Ska du till en galleria har
även de ibland gratisbussar från
större och/eller kända hotell till
gallerian.
Hotellens concierge har gott
om information hur du kan ta
dig runt mer eller mindre gratis.

Se Vegas från en Porsche.

Hyra bil

Innan du funderar på att hyra
bil kolla med hotellet om de har
parkering. Om de tar betalt för
parkeringen börja räkna på om
det lönar sig att hyra. Ska du
bara vara i Las Vegas kan det
vara billigare och mindre huvudvärk att åka taxi. De flesta stora
firmor som Avis och Hertz finns i
Las Vegas. Vill du hyra en Ferrari,
Hummer eller Porsche ska du
kika på in på Dream Car Rentals.
S www.hertz.com
S www.avis.com
S www.dreamcarrentals.com
Varje kväll är det fontänshow vid Hotel Bellagio till tonerna av musik.

5 x platser

5 x hotell

The Strip

Bellagio

Las Vegas Strip – The Strip – är
6,8 kilometer lång och är kantad
av hotell, restauranger och kasinon. Gatan är en del av South
Las Vegas Boulevard. The Strip
går från Stratosphere i norr till
Mandalay Bay i söder. Det äldsta existerande hotellet är Flamingo som öppnades 1946.

The Valley

Las Vegas Valley är 1600 kvadratkilometer stort. Här ligger
också städerna Henderson, Nevada och North Las Vegas.

Downtown

Downtown Las Vegas var tidigare centrum för kasinospel innan
The Strip. Det mest populära och
välbesökta är Fremont Street
Experience med gratis shower
och musikgrupper. 3-4 gånger
per dag är det visuell show med
musik och bilder.

Utflykt 1: Hoover

Hoover-dammen, som lockar en

Hoover-dammen lockar en miljon besökare varje år.
miljon besökare om året, ligger
knappt fem mil från Vegas. Den
217 meter höga dammen stod
klar 1936. Dussintals företag i Vegas ordnar dagsutflykter hit, kostar från 30 dollar. Det kan också
vara läge för ett stopp här på väg
till Grand Canyon.

Utflykt 2: Red Rock

Drygt tre mil väster om Las
Vegas ligger Red Rock Canyon.

Precis som andra kanjoner är
Red Rock skapat av landplattorna som för miljontals år
sedan kolliderade med
varandra. Underbara färger i
sandsten och kalksten och perfekt för en dagstur. Vare sig du
vill vandra, klättra i berg, cykla
eller bara njuta av naturens underverk är närheten det bästa.
S www.redrockcanyonlv.org

Hotel Bellagio är inspirerat av
Lake Como i Italien. Femstjärnigt
hotell som har en 3,2 stor hektar
sjö mellan hotellbyggnaden och
The Strip. Varje kväll är det fontänshow, där vattenkaskaderna
är synkroniserade till musik. I
receptionsområdet finns över
2000 handblåsta glas och på hotellet uppträder Cirque du Soleil.
Ett dubbelrum kostar från 159
dollar.
w 3600 Las Vegas Blvd. South
S www.bellagio.com

The Venetian & the
Palazzo

Världens största hotell med hisnande 8 100 rum. Lyxiga Venetian har en replika av kampanilen,
tornet som står på Markustorget i Venedig. Inne i hotellet är
miljön uppbyggd med kanaler
och gondoler. Ett tak är målat
som himlen och självklart finns
en kopia av Rialtobron. När det
tidigare hotellet, Sands, spräng-

des användes området i filmen
”Con Air” med Nicholas Cage.
Ett dubbelrum kostar från 139
dollar.
w 3335 Las Vegas Blvd. South
S www.venetian.com

Treasure Island

Skattkammarö och pirattema är
vad du hittar på hotel Treasure
Island. Hotellet har varit med i
flera filmer som ”Knocked up”
och ”Miss Congeniality 2” med
Sandra Bullock. Om du tittar på
CSI Las Vegas är det här hotellet
som visas i början av alla avsnitt.
Ett dubbelrum kostar från 150
dollar.
w 3300 Las Vegas Blvd. South
S www.treasureisland.com

Flamingo

Hotel Flamingo har en öppen
gård med levande flamingos och
är skapat i en rosa färgkulör. En
gång i tiden ägdes Flamingo av
gangsterbossen Bugsy Siegel
som öppnade hotellet 1946. Det

var det första lyxhotellet på The
Strip. Det är det inte i dag. Hotellet används ofta på rundresor
och är numera ganska slitet. Ett
dubbelrum kostar från 40 dollar.
Lägg gärna på ett par dollar för
att få ett rum med utsikt.
w 3555 Las Vegas Blvd. South
www.flamingolasvegas.com

Circus Cirkus

Circus Circus ligger i ena änden
av The Strip och är rejält slitet.
Men så är rummen också billiga och med närheten till The
Strip kan man lägga pengar på
annat. De dyrare rummen är de
som har renoverats. Lucky the
Clown står som symbol för hotellet som har nämnts i Hunter
S. Thompsons bok ”Fear and
Loathin in Las Vegas”. Några
scener i James Bondfilmen ”Diamonds are Forever” spelades
in här. Ett dubbelrum från 40
dollar.
w 2880 Las Vegas Blvd. South
S www.circuscircus.com
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Vad vore ett Las Vegas-besök utan att gå på kasino?

5 x kasinovarningar
Spelsjuka

Det är lätt att drabbas av kasinosjukan. Ljuden, adrenalinet,
ljuset, allt görs för att du ska
satsa mer. Sätt en maxgräns
för dig själv hur mycket du ska
spela för varje gång – och håll
dig till den. Även om kasinot i
snitt endast tjänar 0,3 procent
av alla pengar så är chansen att
vinna minimal och risken att förlora maximal.

Ficktjuvar

Håll koll på saker som handväskor och mobiltelefoner så att
ingen fingerfärdig person sveper
med sig dem när du själv är fullt
koncentrerad på ett pågående
spel.

Det är inte tillåtet att fotografera
inne på kasinot. Men tar du en
bild på kompisen som just vunnit en jackpot kommer ingen att
protestera.

Koll på alkoholen
Alla spelares drömhand.

Uppför dig

Uppträd alltid lugnt när du spelar. Kasinon har rätt att utan
motivering slänga ut vem de
vill – vare sig det beror på störigt
uppförande eller för att man vinner för mycket.

Oddsen är emot dig, men kanske just du blir den lycklige vinnaren.

5 x kasinobesök
Fotoförbud

Alla som spelar på kasinot serveras gratis drinkar, även om
du ”bara” spelar på enarmade
banditer. Däremot förväntar sig
din servitris sig dricks på ungefär
en dollar per drink – och att du
aldrig, aldrig visslar, skriker eller
knäpper med fingrarna för att få
hennes uppmärksamhet. Ta det
lugnt med drinkarna så du inte
tappar spelomdömet – det kan
bli dyrt.

7

Åldersgräns

Du måste vara 21 år för att få
vara inne på ett kasino, eller för
att spela i delstaten Nevada, så
var beredd att visa legitimation
om du ser ung ut.

Kolla reglerna

Självklart kan alla pröva lyckan i
Vegas. Men innan du ger dig in
i ett spel är det bra att kolla reglerna. Dealern kan vara till hjälp,
men har oftast bara tid när det är
lite folk vid bordet, som på eftermiddagen eller tidigt på kvällen.
Grundläggande är sådant som
att marker läggs på bordet, du
ger dem aldrig till dealern. Du får
inte heller röra vid markerna efter ”no more bets”.

Inga prylar

Du får inte lägga sådant som
handväska, mobil, anteckningsblock eller något annat på spelbordet. Regeln är till för att du
inte ska kunna fuska. Drinken får
du däremot ställa på bordet.

Betala med marker?
Nej, det funkar inte
som på film. Faktiskt
är det olagligt för
affärer och restauranger att ta
emot spelmarker som betalningsmedel. Däremot kan man
använda dem

för att ge dricks till dealern eller
servitrisen på kasinot.

Vinnare!

Skulle du, trots oddsen, bli en
storvinnare kan du be att få bli
eskorterad från
kasinot och
tillbaka till ditt
hotell. Alla kasinon har
personal
som via
säkerhetschefen gärna
hjälper
till.
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Ät så mycket du orkar på buffén hos MGM.

5 x restauranger
MGM

I Las Vegas kan du äta billigt och
dyrt, bra och dåligt. På MGM
Grand Buffet är det buffé som
gäller med Alaskakrabba, revben
och friterad mat, men det finns
också en del med mer hälsosam
mat. Tisdagskvällar är buffén
baserad på skaldjur och fisk.
Du äter så mycket som du vill
och buffé för två kostar runt 80
dollar.
w 3799, Las Vegas Blvd South
S www.mgmggrand.com

Fräscht

När du har ätit för mycket och
känner att det är dags för lite lättare och hälsosam mat är restaurang Ra Sushi ett bra alternativ.
God sushi, fräscha råvaror och
öppet sent. Restaurangen ligger
i Fashion Show Mall på the Strip.
Måltid för två från 40 dollar.
w 3200 Las Vegas Blvd. South
S www.rashushi.com

Hotell

Alla de kända femstjärniga
hotellen har sina berömda restauranger. Ofta är det kända
köksmästare som står bakom
och menyerna är idérika, maten
god och notan blir dyr. På hotehl
Mandalay Bay ligger restaurang
Aureole som är en kopia av samma restaurang i New York. Här
kan du njuta av allt från anklever
till rådjur med glaserade hasselnötter. De har en ”set meny”
varje kväll som kostar cirka 100
dollar per person.
w Mandalay Bay, 3950, Las Vegas
Blvd. South
S www.mandalaybay.com/dining

Billigt

Det finns gott om snabbmatsrestauranger som McDonalds,
Burger King och Sbarro (italiensk kedja med pizza, pasta
etc). Här kan du äta snabbt och
billigt. Men missa inte att testa

privata, små och billiga restauranger. På Chipotle Mexican Grill
kan du äta goda burritos, tacos
och starka sallader. En middag
för två från 20 dollar.
w 7329, Las Vegas Blvd. South
S www.chipotle.com

Planet Hollywood

Hard Rock Café och Planet
Hollywood är lite av konkurrenter till Planet Hollywood. Kycklingvingarna är godare på Planet
Hollywood. Annars påminner
menyerna om varandra med potatisskal med bacon, hamburgare och stora sallader. Hippt,
ofta hög musik och memorabilia från Hollywood att titta på.
En middag för två kostar från
50 dollar.
w Forum Shops, Ceasars Palace,
3500, Las Vegas Blvd.
S www.planethollywood.com
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Elvis-kopior och färgsprakande neonskyltar – två kännetecken av Las Vegas.

5 x nattliv
Tips!

Du måste vara över 21 år för att
komma in på nattklubbar i Las
Vegas. Samma regel gäller på
kasinona. Ta med id-kort/pass.
De bästa kvällarna är fredagar
och lördagar. Andra kvällar är
det ganska dött om det inte är
amerikanskt skollov, nyår eller
någon form av helgdag. Ett bra
sätt att komma förbi köer och se
flera nattklubbar är att åka med
på en partybuss där det ingår
stopp på flera uteställen. Glöm
inte skaffa ett Las Vegashäfte
från receptionen där det brukar
ingå rabattkuponger på inträde
och gratisdrinkar.
S www.vpartybus.com

XS

Trendigt och populärt, dansgolv
och det senaste inom musik är
vad XS Nightclub handlar om,
med koncentration på housemusik. Billigast och enklast att få ett
bord är att ni beställer en flaska

Pure

Pure finns vid Ceasars Palace.
tillsammans. Boka bord eller räkna med lång tid i kö.
w 3131, Las Vegas Blvd. South
S www.xslasvegas.com

LAX

På Luxor Hotel ligger Lax
Nightclub som är hippt, med
trångt dansgolv och med vipservice för de som vill betala runt
1300 dollar (!). Boka bord eller
räkna med att stå i kö på helgerna. Gratis inträde för damer mellan 22.00-23.30. Öppet onsdag
till lördag från 22.30 till 04.00.
w 3900, Las Vegas Blvd. South
S www.laxthenightclub.com

Pure Nightclub hittar du på Ceasars Palace. Det är ingen mening
att komma förrän 22.00 och då
är köerna mer eller mindre obefintliga. Svårt med sittplatser
om du inte beställer dyr alkohol.
Gratis inträde, fullpackat under
helgerna och bra dansmusik.
Gratis entré.
w 3750, Ceasars Palace
S www.purenightclub.com

Marquee

Marquee ligger på the Cosmopolitan och spelar i första hand
house- och dansmusik. Dansare
på olika våningsplan, kända dj:s
influgna från hela världen, gigantiska videoskärmar och det senaste inom musik. Populärt och
långa köer. Boka bord eller sätt
upp dig på gästlistan via mejl.
Inträde 20 dollar för kvinnor och
30 dollar för män.
w 3708, Las Vegas Blvd. South
S www.marqueelasvegas.com

10 LAS VEGAS & GRAND CANYON
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5 x barer
Ölbar

Happy hour med halva priset på
öl eller så mycket du vill dricka
finns på flera pubar. Oftast
sen eftermiddag/tidig kväll. På
Todd´s English Pub är det happy
hour vardagar kl 15-18. Här kan
du välja mellan mängder av olika
ölsorter. Är du sugen på mat, rekommenderas fish & chips.
w 3720, Las Vegas Blvd. South
S www.toddenglishpub.com

Cocktails

På Vesper Bar som ligger på
Cosmopolitan Hotel kan du njuta
av cocktails i världsklass. Vare
sig du gillar en margarita eller
appletini, en GT eller screwdriver
hittar du dem här – plus många
andra. Professionella bartenders,
trevlig miljö och låg musik i bakgrunden.
w 3708, Las Vegas Blvd. South
S www.cosmopolitanlasvegas.com
Många är de som knutit sina äktenskapsband här.

5 x kvällsnöje
Hotellshow

Många av de femstjärniga hotellen bjuder på gratisshower. Börja
till exempel med att gå och titta
på ljus- och vattenfontänshowen
på Bellagio vid kl 17.30. Fortsätt
ner till Venetian och se ut över
kanalerna med gondoler. Korsa
gatan och se showen utanför
Treasure Island som oftast börjar
kl 20. Var ute i god tid så du får
en bra plats.

Hotelldetaljer

Hotellen längs The Strip har
olika inriktningar. På Ceasars
Palace har du romerska statyer
och varje timme finns en fontänshow som visar Atlantis fall och
nergång. Mirage Hotel har en
artificiell vulkan som sprutar lava
kvällstid. Besök helst hotellen
kvällstid. Börja i ena änden och
fascineras av ljusen, showerna

och de kluriga installationerna.

Fremont Express

Fremont Express är en inomhusgata med tak. På kvällarna uppträder musikgrupper men det
bästa är ljus- och ljudshowen.
Den bästa är med Queen där
musik och bilder satts ihop till en
helhetsshow.
S www.vegasexperience.com

Show

Vad vore Las Vegas utan sina
shower? Dyra hotell har dyra
shower. Billigare hotell kan ofta
ha sämre shower och b-artister.
Det bästa du kan göra om du ska
köpa biljetter är att satsa på ”dagens biljetter”. Det är biljetter
som säljs billigt till en föreställning samma dag. Du kanske inte
får se exakt den show du hade
önskat men å andra sidan är 99

procent av showerna i Las Vegas
mer överdådiga och häftigare än
det mesta vi har hemma så upplevelsemässigt brukar det ändå
bli en hit.
S www.vegas.com

Bröllop

Las Vegas är pyntat med små,
stora, underliga, traditionella och
annorlunda bröllopskapell. Det
äldsta kapellet är ”den lilla kyrkan i väst” som öppnade redan
1942. Här har bland annat Betty
Grable, Zsa Zsa Gabor, Richard
Gere och Mickey Rooney knutit
hymens band med sina partners.
Det finns drive-in-kapell, kapell
med skönsjungande Elviskopior
och naturligtvis bröllop i soulmusikstil. Ta en taxi och be chauffören köra förbi de mest kända
kapellen, stanna, ta en bild och
kanske kika in i något av dem.

Musik

Ett av de mer avslappnade ställena för att lyssna på musik eller
standupkomiker är The Orleans
Showroom. Trots att det finns
plats för 800 gäster känns ingen

plats fel och de har ett bra, varierat program. Missa inte häftet
med rabatter som ger två-för-eninträde.
w 4500, W. Tropicana Blvd.
S www.orleanscasino.com

Utsikt

Ghostbar ligger på 55:e våningen och har nästan 360 graders
utsikt över The Strip och omgivningarna. Perfekt ställe för att se
Las Vegas i kvällsljus. Dresskod
gäller så inga gympadojor eller
mysbyxor. Öppet alla kvällar från
kl 20.
w 4321, West Flamingo Road
S www.palms.com/nightlife/
las-vegas-ghostbar/

Fremont

Downtown ligger baren The
Griffin. Hit kommer lokalbefolkningen för att hänga och prata
om allt mellan himmel och jord.
Trevlig atmosfär, hyfsade priser och lätt att få kontakt med
andra gäster. Öppet måndag till
fredag från kl 17 tills sista gästen går. Från kl 20 på lördag och
söndag.
w 511, Fremont Street

Beundra utsikten över The Strip.

5 x film
What Happens
in Vegas

Lätt intelligensbefriad, söt
komedi
med Cameron Diaz
och Ashton
Kuchner.
De gifter
sig på fyllan och
måste enligt
domstolen ge äktenskapet en
chans innan de kan få skilsmässa.

Fear and Loathing

Fear and Loathing in Las Vegas är baserad på Hunter S.
Thompsons bok. I filmen spelar
Johnny Depp och Benicio del
Toro Thompsons alter ego Raoul
Duke och hans psykopatiska,
samoanska, advokat. Tillsammans söker de efter den amerikanska drömmen med en väska
fylld med droger.

Very Bad Things

Very Bad Things är en mörk komedi som börjar med en grupp
män som ska fira en svensexa.
Strippan som är inhyrd dör och
så börjar allt gå snett. Med bland

annat Cameron Diaz och Christian Slater.

Oceans Eleven

Brad Pitt och George Clooney
spelar två gentlemannatjuvar
som i ett gäng om totalt 12 personer planerar att råna tre kasinon samtidigt. Ett av de tilltänkta
kasinona är the Bellagio.

Viva Las Vegas

Klassiker från 1964 med Elvis
som spelar en racerförare som
försöker vinna Las Vegas Grand
Prix. Möter en flicka, spelad av
vår svenska Ann-Margret, och
börjar sjunga.
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5 x fakta
Invånare

Det bor närmare 600 000 människor i Las Vegas. Det kommer
närmare tre miljoner besökare
varje månad.

Geografi

Las Vegas, som ligger i Mojaveöken, är omgivet av berg och det
mesta av landskapet är bergigt
och dammigt. I snitt har staden
300 soldagar per år och närmare
4000 timmar solsken.

15

5 x veta mer
Lön

Las Vegas har en av USA:s högsta arbetslöshetssiffror på 15
procent. Varje år drar Las Vegas
kasinon in närmare sex miljarder
dollar. I snitt spenderar varje besökare runt 500 dollar på kasinospel.

Äktenskap

Över två miljoner bröllopslicenser utfärdas varje år i Las
Vegas.

Det billigaste sättet att gifta
sig är att betala runt 50 dollar på
äktenskapsbyrån. Uppåt finns
inga gränser för hur mycket du
kan spendera.

Hotell

I genomsnitt stannar en gäst
fyra dagar i Las Vegas och bor i
något av de 150 000 hotellrum
som finns i staden. De stora femstjärniga hotellen på har flera
tusen rum.

Hunter S. Thompson

Missa inte att läsa Hunter S.
Thompsons klassiker ”Fear and
Lothing in Las Vegas” (”Skräck
och avsky i Las Vegas”). Finns i
svensk pocket.
www.adlibris.com

Lonely Planet

LP har ett par olika guider till Las
Vegas – bland annat en komprimerad variant med tillägget
”encounter guide”, tänkt för den
som gör en kortare resa hit.

Första klass

Första klass-guiderna, på engelska Eyewitness, har Las Vegas
på engelska. Lättläst, informativ
och ett plus för kartor och bilder.
Extra kul med mindre faktarutor
om lite mer okända platser. Cirka
170 kronor på nätet.

Insikt

En av de trevligare böckerna om
Las Vegas är serien Insight Guides. Finns ännu bara på engelska.
Bra kartor, många färgbilder och

texten varierar mellan hårdkokt
fakta skriven på lätt sätt och spännande extramaterial om personer
och händelser. Cirka 92 kronor.

Berlitz

Berlitz passar alltid i fickan och
är lätt att ha med sig. Handboken om Las Vegas finns ännu
bara på engelska. Lätt text, kartor och formatet gör den perfekt
om du inte vill ha tunga böcker
med dig. Kostar cirka 70 kronor
över nätet.

5 x årtal
1829

På 1800-talet kom mexikanska
handelsmän och stannade till
i Las Vegas på vägen till Los
Angeles. Namnet Las Vegas
betyder ängar på spanska och
anledningen var att det fanns
artesiska vattenkällor i området.
Men redan 1827 hade Jebediah
Smith och hans följe hittat fram
till Las Vegasdalen.

1890

Den klassiska skylten som skapades 1959.

5 x kul kunskap
Hotell

Det första hotellet som öppnade
i Las Vegas var Golden Gate Hotel och Casino 1910.

Spel

Staten Nevada förbjöd spel 1910
och det dröjde till 1931 innan
spel tilläts.

När järnvägen utvecklades blev
platsen där Las Vegas intressant
som stopp tack vare sitt vatten.
1904 var Las Vegas, tack vare
järnvägen, full av salonger, motell och affärer. Stationen låg vid
Fremont Street. Officiellt grundades Las Vegas den 15 maj
1905.

1930
Ras

1955 öppnade stadens första
hotell, Moulin Rouge, som tillät
vita och svarta att vistas på samma hotell.

Stratosphere

Stratosphere Hotel är den högsta byggnaden i Las Vegas. Har

du starka nerver ska du också
pröva på berg- och dalbyggnaden som går rakt ut i luften från
översta våningen.

Skylt

Den berömda skylten med ”Welcome to Las Vegas” skapades
1959 av Betty Willis.

Under den stora depressionen i
USA gick det ändå hyfsat bra för
Las Vegas. Hooverdammen skapade jobb och de första kasinon
och hotellen började byggas.
Det första riktigt stora lyxhotellet
var Flamingo, som öppnade nyårsafton 1946, vilket byggdes av
maffiakillen Bugsy Siegel som
ingick i Meyer Lanskys kriminella organisation. Bugsy blev mör-

Elton John vid ett framträdande på Ceasars Palace.
dad sex månader senare i sitt
hem i Beverly Hills.

1950

Under 1950-talet var det en riktig byggboom i Las Vegas. Hotell
och kasino byggdes. Rassegregationen i Las Vegas gjorde att
hotell och kasino byggdes för
svarta besökare. För att locka
besökare under lågsäsong byggdes en mässhall som stod klar
1959. Ända sedan 1940-talet
hade också staden insett att nöje

som shower skulle locka turister.
1957 debuterade top-lessflickor i
showen ”Minsky´s Follies”.

I dag

Från 1960-talet och framåt har
Las Vegas varit stad nummer
ett för att se på shower, musikaler och spektakulära uppvisningar. Alla kända namn har
varit och är här. Elvis, Tom Jones, Celine Dion, the Rat Pack
och mängder med andra stora
världsnamn.
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5 x se mer
Vandring

Den som vill ut och vandra i
Grand Canyon rekommenderas
att ta en guide med sig. Många
ställen är inte heller tillåtna att
besöka själv. Four Season Guides är erfarna arrangörer och organiserar flera olika vandringsalternativ. På deras hemsida finns
bra information om svårighetsgrader, information om leder och
hur du kan förbereda dig. Ju fler
ni är i gruppen, ju billigare blir
det per person.
S www.grand.canyon.
national-park.com
S www.fsguides.com

Rafting

Rafting kan du göra i Coloradofloden, både i och utanför Grand
Canyon. I kanjonen får du se områden och miljöer som bara kan
ses via floden. Du kan välja mellan tre, fyra, sex- eller sjudagars-

rafting. Tredagarsturen innehåller ”tamare” forsar än de längre
turerna. Priser från 1 145 dollar.
S www.westernriver.com

Ta hästhjälp

Hästridning hittar du på Apache
Stables vid södra kanten. Du kan
välja mellan dag- eller kvällsritt
på en eller två timmar. Vill du
inte rida kan du åka i häst och
vagn. En timmes ridning på dagtid kostar cirka 50 dollar.
S www.apachestables.com

Skywalk

Skywalk är en glasbro som går
rakt ut över kanjonen. Den stod
klar 2007 och inspirerad av affärsmannen David Jin som ville
ge möjlighet till alla besökare
att se ut över kanjonen. Det är
en hisnande upplevelse att känna att du står som i ett fritt fall
ovanför kanjonen. Kom morgon

eller eftermiddag och njut av
solen som ger färg åt bergsväggarna. Öppet från kl 8.00 till
kl 17. Sista insläpp 90 minuter
före stängning. Biljett cirka 30
dollar.
S www.grandcanyonskywalk.com

Helikopter

Ett av de bästa sätten att se
Grand Canyon är att ta en helikoptertur. Med företaget Papillon kan du välja på en kort eller
lång helikoptertur, 25 eller 45 minuter. Pris från 160 dollar. Bokar
du via nätet finns det rabatter.
Vill du ha en billigare tur kan du
besöka IMAX, biosalongen, som
ligger på södra kanten, en kilometer innan helikopterområdet.
Här visas film om upptäckten av
Grand Canyon och hisnande färder. En biljett kostar 12 dollar.
S www.papillon.com
S www.explorethecanyon.com

Gå ut till kanten och blicka ner i den hisnande avgrunden.

5 x Grand Canyon
Nationalpark

Grand Canyon är USA:s 15:e
äldsta nationalpark och fick sin
utmärkelse 1919. 1979 blev
kanjonen upptagen på Unescos
kulturarvslista. Huvudkontoret
ligger i Grand Canyon Village,
nära södra entrén, som är den
mest populära entrén för utsiktspunkter.
S www.nps.gov./grca

Praktiskt

Ska du besöka Grand Canyon på
egen hand måste du vara noga
med att uppge vilka platser du
har tänkt besöka, var du kanske har tänkt att tälta och vilken
rutt du tänker ta. Ska du campa
måste du reservera plats för detta i förväg. Det finns anvisade
platser att sova över på, men de

är mycket populära så var ute i
god tid. Entréavgift är 12 dollar
för den som kommer till fots, på
cykel och liknande. Bil kostar 25
dollar, inklusive alla passagerare. I delar av området går också
gratis rundtursbussar, kolla med
kontoret vid entrén vilket rutter
som är igång just vid ditt besök.

Geo

Grand Canyon är världens största kanjon: 446 kilometer lång,
från 400 meter och upp till 24
kilometer bred och med ett maxdjup på 1,6 kilometer. Bergen
består av olika lager av bergarter.
Det översta lagret, kalksten, är
”bara” 250 miljoner år gammalt
och ju längre ner man kommer i
berget, desto äldre är bergarten.

Flod

Coloradofloden har grävt sig
ned i berggrunden under många
tidevarv. Från början var floden
ett hav som sinade ut. Grand
Canyons utseende är format av
floden som har karvat ut kanjonen. 1921 fick floden sitt namn.
Den börjar i Lee´s Ferry och slutar i Grand Wash Cliffs. Sträckan
inne i kanjonen är totalt 44,5 mil.

Historia

Redan för över 10 000 år sedan
fanns det människor här. De
senaste 4000 åren har kanjonen befolkats av indianer. Från
1800-talet och framåt har indianer blivit tvångsförflyttade till
olika reservat. Redan på slutet av
1800-talet var kanjonen ett känt
turistmål.

Upplev Grand Canyon från hästryggen.

18 GRAND CANYON

Ladda ner fler resguider på www.aftonbladet.se/resguider

19

5 x natur
Djur

Det finns över 75 olika däggdjur, 50 olika ödlor och ormar,
25 olika fiskarter och mer än 300
fågelarter i kanjonen. Gillar du
insekter har du miljoner insekter och spindlar att spana efter i
parken.

Puma

Det talas mycket om puma i
Grand Canyon men få ser dem.
Parkvakterna har som uppgift att
fånga och märka pumaungar för
att se hur de vandrar. Har du turen att få se en puma, blir det ett
möte med ett mäktigt kattdjur

som rör sig graciöst på bergen, i
dalarna och i träden.

Rådjur

Rådjuren i Grand Canyon är inte
som våra rådjur. Här möter du
halvtama mulrådjur. Deras öron
är långa och spetsiga, precis
som en mulåsnas. De kommer
nära besökare, äter gärna gräs
kring parkeringar och du kan
komma nära och ta bilder.

Ekorre

Jordekorrar finns det gott om
i Grand Canyon men håll utkik
efter Kaibabekorren som har en

stor, vit, yvig svans. Den finns
bara i Grand Canyon och har
sitt eget område i tallskogen på
norra kanten, nära staden Jacob
Lake.

Skorpion

Det finns tre olika slags skorpioner. Den gula och lilla barkskorpionen är den mest farliga. Det
lättaste sättet att skydda sig är
att använda hela skor, inga öppna skor som sandaler. Det är ingen som avlidit av skorpionbett i
USA på över 30 år, men det gör
ont och du måste uppsöka sjukhus omedelbart.

El Tovar – ett hotell med utsikt i världsklass.

5 x bo
El Tovar

El Tovar Hotel ligger direkt på
den södra kanten i Grand
Canyon. Det har funnits sedan
1905 och räknas som ett av de
finaste, och dyraste, hotell du
kan bo på. Utsikten är fantastisk
och hotellet genuint mysigt. De
bästa rummen är de med utsikt
mot kanjonen. Boka långt i förväg om du ska komma marsoktober. Lite lättare att få rum
under vintersäsong. Bra
restaurang med trevlig meny
och vinlista.
Dubbelrum från 178 dollar.
w Desert View, Grand Canyon
Village
S www.grandcanyonlodges.com/
el-tovar

Cameron

Ju längre hotellen ligger från
Grand Canyon, desto billigare är
det att bo där. Cameron Trading
Post är ett enklare hotell ungefär
30 minuter bort. Mysigt och lätt
att tycka om. Enkla, men funktionella rum. Restaurangen har
en stor öppen spis och konst
gjord av indianer. Här kan du äta

både små och stora rätter. Ett
dubbelrum kostar från 69 dollar.
w 466, Highway 89
S www.camerontradingpost.com

meny i restaurangen. Ett dubbelrum kostar från 73 dollar.
w Highway 64
S www.hiexpress.com

Holiday Inn

Best Western

Holiday Inn Express ligger centralt och nära de få restauranger
som finns (vilket framför allt är
snabbmatsrestauranger), IMAX,
affärer och ingången till södra
kanten. Holiday Inn Express är
en billigare hotelldel inom koncernen. Mager frukost. Lättare

Mellanklasshotellet Best Western ligger också centralt till på
södra kanten. Nära till matställen
och de få förnöjelser som finns i
området kvällstid. Ordinärt hotell
med bra service. Hyfsad mat i restaurangen till hyfsat pris.
Dubbelrum från 90 dollar.
w 100, Highway 64
S www.grandcanyonsquire.com

Kachina

Kachina Lodge fungerar mer
eller mindre som ett billigare
annex till El Tovar. Stora rum
som upp till fyra kan bo i med
max två sängar. Enkel inredning
och motellstandard men du har
allt du behöver i rummet, som
telefon, tv och eget badrum. Vissa av rummen har lite utsikt mot
kanjonen. Ett dubbelrum kostar
från 65 dollar.
w Desert View Dr. Grand
S www.grandcanyonlodges.com

Orädda rådjur låter sig fotograferas vid vägkanten.

