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Las Vegas powraca! The Strip znów błyszczy kolorowymi światłami i zmienia się z 
powrotem w Światową Stolicę Rozrywki. 
 
 
Las Vegas świętuje powrót rozrywki na żywo i otwiera się w 100% swojej 
dostępności. 1 czerwca Clark County, który obejmuje obszar metropolitalny Las 
Vegas, powrócił do wytycznych sprzed pandemii, usuwając wszelkie ograniczenia 
związane z limitami narzuconym przez Covid-19.  
 
„Las Vegas to miasto zbudowane na gościnności i rozrywce. Cieszymy się, że 
możemy znowu powitać gości z całego kraju” – powiedziała Kate Wik, dyrektor ds. 
marketingu LVCVA.  
 



W tej chwili większość turystów zagranicznych nie może wjeżdżać do USA, ale Las 
Vegas jest gotowe na przyjęcie turystów z Europy, gdy tylko rząd USA zniesie 
ograniczenia w podróżowaniu. 
 
Każdego roku Las Vegas prezentuje swoim gościom z całego świata ekscytujące 
nowości. Fantastycznie wyreżyserowane pokazy i koncerty ze światowej sławy 
supergwiazdami, eleganckie hotele i najnowsze trendy kulinarne są tak samo 
częścią Las Vegas, jak błyszczące światła The Strip.  
 
Oto główne atrakcje nadchodzącego sezonu:  
 
Resorts World Las Vegas, długo oczekiwany nowy kurort na The Strip, 
(nieruchomość o wartości 4,3 miliarda dolarów) oficjalnie otworzył się dla 
publiczności 24 czerwca. 
 
Resorts World ma 3500 pokoi i apartamentów pod trzema markami Hilton (w tym 
Conrad i Crockfords); ponad 40 restauracji i barów; oraz teatr na 5000 miejsc.  
W Zouk Nightclub zagrają DJ-e Zedd i Tiesto, a Celine Dion, Katy Perry, Carrie 
Underwood i Luke Bryan podpisali kontrakty jako rezydenci. 
 
 
 

 
 

Resorts World pool area 
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Resorts World Las Vegas ogłosił, że zadebiutuje jako pierwszy i jedyny sklep typu 
pop-up Kardashian Kloset, internetowej witrynie sprzedaży detalicznej Kardashian-
Jenner. Popularny sklep internetowy oferuje artykuły z osobistych szaf rodzinnych i 
oferuje szeroką gamę markowych ubrań, od sportowych po wieczorowe, a także 
buty, akcesoria i biżuterię. Będzie to pierwsza fizyczna lokalizacja Kardashians 
Kloset i będzie oferować jedyne w swoim rodzaju przedmioty niedostępne online. 



 
Więcej o Resorts World Las Vegas:  

Luxury Las Vegas Hotels | Resorts World Las Vegas (rwlasvegas.com) 

Piosenkarz i autor tekstów Bryan Adams debiutuje w Wynn Las Vegas  

 
Zdobywca nagrody GRAMMY, piosenkarz i autor tekstów, Bryan Adams, zadebiutuje 
w Wynn Las Vegas tej jesieni, wchodząc na scenę w Encore Theatre podczas swojej 
jedynej trasy koncertowej w Stanach Zjednoczonych. Adams zaprezentuje swoje 
słynne utwory podczas sześciu koncertów, które odbędą się od 10 do 20 listopada 
2021 roku. Adams, okrzyknięty jednym z najbardziej ekscytujących muzyków na 
żywo na świecie, bawi publiczność już od ponad czterech dekad. 
 
Więcej informacji tutaj: 
Bryan Adams | Upcoming Shows | Wynn and Encore Las Vegas 
(wynnlasvegas.com) 
 
 
 
Pokazy Cirque du Soleil wracają na The Strip  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cirque du Soleil Entertainment Group potwierdził długo oczekiwany powrót 
przedstawień. Po ogłoszeniu ponownego otwarcia dwóch najbardziej znanych 
pokazów w Las Vegas, „O” i „Mystère”, Cirque du Soleil z radością potwierdza, że 
The Beatles LOVE, dzieło i koprodukcja Cirque du Soleil z Apple Corps Ltd., powróci 
na scenę The Mirage 26 sierpnia 2021 roku. 
Michael Jackson ONE, autorstwa Cirque du Soleil we współpracy z Estate of 
Michael Jackson, powróci do Mandalay Bay Resort & Casino 19 sierpnia 2021 roku.  



 
Więcej informacji tutaj: 
Shows in Las Vegas | Cirque du Soleil 

 
Legendarne restauracje Joëla Robuchona w Las Vegas zostaną ponownie 
otwarte w lipcu 
 
Szczyt francuskiej wykwintnej kuchni powróci do Las Vegas jeszcze w lipcu, gdyż 
MGM Grand ogłosił ponowne otwarcie swoich 2 restauracji legendarnego szefa 
kuchni Joël’a Robuchon. 
 
Miejsce o tej samej nazwie, Joël Robuchon – jedyna w Las Vegas restauracja z 
trzema gwiazdkami Michelin – powita gości menu zawierającym bestesellerowe 
dania z ostatnich lat. L'Atelier de Joël Robuchon, kreatywny warsztat kulinarny, 
otworzył swoje podwoje 15 lipca. 
 
Więcej informacji tutaj: 
Joel Robuchon - Our Las Vegas's restaurants (jrobuchon.com) 
 
 
 
Vegas staje się bardziej zielone — MGM Resorts wprowadza panel 
fotowoltaiczny o mocy 100 MW 
 
 

 
 

MGM Resorts’ Mega Solar Array is hospitality industry’s largest directly sourced renewable electricity project worldwide 

© MGM Resorts International  

 

 
 



MGM Resorts International, światowy lider w walce ze zmianami klimatycznymi, 
niedawno uruchomił swój 100-megawatowy panel fotowoltaiczny, największy na 
świecie projekt branży hotelarskiej wykorzystujący odnawialną energię elektryczną.  
 
 
Czysta energia z macierzy wytwarza obecnie do 90% zapotrzebowania MGM 
Resorts na energię w ciągu dnia w Las Vegas, obejmując 65 milionów stóp 
kwadratowychbudynków w 13 nieruchomościach i ponad 36 000 pokoi The Strip, w 
tym Bellagio, ARIA, Mandalay Bay, MGM Między innymi Grand i The Mirage.  
 
Instalacja słoneczna składa się z 323 000 paneli, a jej roczna produkcja będzie 
odpowiadać zużyciu energii w około 27 000 przeciętnych amerykańskich domów. 
 
Więcej informacji tutaj: 
Las Vegas Strip Goes Solar: MGM Resorts Launches 100MW Solar Array, 
Delivering Up To 90% Of Daytime Power To 13 Las Vegas Resorts | MGM Resorts 
International 
 
 

 
 
LVCVA (Las Vegas Convention and Visitors Authority) 
 
LVCVA jest odpowiedzialne za promowanie na całym świecie południowej Nevady 
jako miejsca turystycznego i kongresowego oraz za prowadzenie Las Vegas 
Convention Center (LVCC) o powierzchni 4,6 miliona stóp kwadratowych.  
 
Las Vegas oferuje prawie 150 000 pokoi hotelowych i 14 milionów stóp 
kwadratowych powierzchni konferencyjnej i wystawienniczej; misja LVCVA skupia 
się na przyciąganiu turystów i gości biznesowych do tego obszaru. 
  
LVCVA jest również właścicielem Las Vegas Convention Center Loop 
zaprojektowanej przez The Boring Company, a także jest właścicielem Las Vegas 
Monorail. 
 
Więcej o LVCVA: 
Las Vegas Convention and Visitors Authority | LVCVA 
Las Vegas Hotels, Shows, Things to Do, Restaurants & Maps (visitlasvegas.com) 
Vegas Means Business | Plan Your Next Meeting or Convention 
 


