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LAS VEGAS 24.NOV 2019 - 6 DAGER KR. 14 990,Las Vegas
Visste du at 150 mennesker
gifter seg i Las Vegas hver dag?
Det er en av tingene denne
byen midt ute i Nevada
Ørkenen er kjent for; alle sine
bryllups kapeller ( og
skilsmisse domstoler ) Ellers
så kan vi nevne casinoer, kopi
bygninger som f.eks Empire
State og Eiﬀeltårnet og
mye,mye mer. En helt spesiell
og uforglemmelig opplevelse

Dag for dag program:

Grand Canyon
277 Miles full av spektakulær
skjønnhet! Grand Canyon er et
av verdens mest dramatiske
landskap med sin enorme
mengde og stadig skiftende
natur, furu og granskoger,
dype kløfter, malte ørkener,
platåer, elver, vulkaner og
vannløp! Grand Canyon blir
ofte kalt en av Jordens største
landemerker.

Luxor Hotel
Vårt hotell ligger midt i hjertet
av storbyen, og det vil vel kanskje
være første gang du overnatter i
en pyramide? Mulighet for å
oppgradere til Tårn Rom

Dag 1: Oslo - Las Vegas
Vi møtes på Gardemoen til avtalt tidspunkt,
sjekker inn og tar plass ombord hos British
Airways som skal fly oss til Las Vegas via London. Vi slapper
av og nyter livet ombord før vi noen timer senere lander i
Nevada. Etter pass og tollkontroll blir det busstransport frem
til vårt hotel Luxor - hvor vi faktisk skal bo i en Pyramide

Dag 2 - 4: Las Vegas
Det er ganske utrolig å våkne opp i en by som Las Vegas ikke
sant? Vi har 3 hele dager til disposisjon her i Ørken byen. For
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de som ønsker vil det bli guidet rundtur med buss og lokal
guide, samt at det vil være mulighet til å delta på en flytur
over selveste Grand Canyon!! ( Se utflukter ) Reiselederen
kommer med råd og tips for de som ønsker å tilbringe tiden
på egenhånd, samt felles opplegg for de som ønsker det.
Frokost hver dag på hotellet. Det vil bli lagt opp til felles
middag på lokale restauranter for de som vil henge med:)

Dag 5: Las Vegas

Reisefakta:
• Flyreise Oslo - Las Vegas t/r

med British Airways
• Flyskatter
• Busstransfer Flyplass - Hotell t/r

i Las Vegas
• 4 hotellovernattinger på Luxor

Hotel & Casino, med plass i
dobbeltrom
• 4 frokost
• Guidet rundtur med buss og

lokalguide i Las Vegas
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom kr. 1590,Rom i Tårnet kr. 500,- pr pers i
dobbeltrom
Esta/Reiseautorisasjon kr.150,Utflukter:
Flytur over Grand Canyon inkl
måltid kr. 3500,- (min 18 pers)
(NB! Vi forbeholder oss retten til å
endre turens pris da flyprisene
ikke var klare ved trykking av
katalog i des 2018 )

I dag har vi noen timer til å nyte av byens enorme tilbud av
museer, opplevelser, butikker med mer. Reiselederen hjelper
dere gjerne med råd og tips, eller om dere vil kan dere starte
dagen sammen med reiselederen hva enn hun/han måtte finne
på. Du skal heller ikke bli overrasket om du «snubler» over en
kjendis eller to her i Las Vegas. Vi spiser en sen lunsj før det er
på tide å begi seg mot flyplassen. Ombord på flyet serveres
det middag og vi rekker å sove noen timer før vi lander
hjemme i Norge.

Dag 6: Oslo - Østlandet
Vi ankommer Gardermoen etter en spennende og innholdsrik
reise. Vi henter vår bagasje før vi går gjennom tollkontrollen.
Vi samles på utsiden og tar farvel for denne gang med alle våre
nye reisevenner.
Vel hjem!

