
 
 

 
 

Rock ‘n’ Roll op de Strip van Las Vegas 
 
Amsterdam, 25 oktober 2019 – Hardlopen langs de Bellagio fonteinen en de Miragevulkaan op de 
Strip van Las Vegas en aangemoedigd worden door toeschouwers en live bands? Het kan op 16 en 
17 november tijdens de 11e editie van de Humana Rock ‘n’ Roll Marathon in Las Vegas. Tijdens de 
marathon lopen deelnemers langs iconische plekken en vinden er verschillende evenementen 
plaats.  
 
De Humana Rock ‘n’ Roll Marathon is het enige evenement waarvoor de Strip van Las Vegas volledig 
wordt afgezet voor auto’s. Dit is dé kans om de Strip, de lichtshows en de glitter & glamour van Las 
Vegas op een unieke manier te beleven. De marathon begint bij het beroemde Welcome to Fabulous 
Las Vegas-bord en gaat verder langs bekende plekken zoals Caesars Palace, de Bellagio fonteinen en 
de Miragevulkaan op de Strip.  
 
Rock en trouw! 
Hardlopers kunnen zich voor verschillende afstanden zoals de volledige marathon van 42km, een 
halve marathon van 21km of kortere afstanden van 10km en 5km inschrijven. Om de Only in Vegas 
ervaring compleet te maken, kunnen koppels elkaar het jawoord geven of de trouwbelofte 
vernieuwen tijdens de Run Thru Wedding. Bovendien zijn er gedurende het weekend verschillende 
evenementen te bezoeken, waaronder een concert van zangeres Kesha.  
 
Inschrijven voor de Humana Rock ‘n’ Roll Marathon is nog mogelijk en kan via de link.  
 
Over de Rock ‘n’ Roll Marathons 
Sinds 1998 organiseert de IRONMAN Group Rock ‘n’ Roll marathons in steden in de Verenigde Staten 
maar ook in bijvoorbeeld Spanje, China en Canada. Anders dan bij andere marathons gaat het bij 
Rock ‘n’ Roll Marathons over de samensmelting van hardlopen en muziek. Langs de routes staan live 
bandjes, cheerteams en meer om het hardlopen een waar feest te maken.   
 

Over LVCVA 

Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) zet Zuid-Nevada wereldwijd op de kaart als 

vakantie- en congresbestemming. Daarnaast verzorgt LVCVA de exploitatie van het Las Vegas 

Convention Center en het Cashman Center. Met bijna 150.000 hotelkamers en meer dan 1 miljoen 

m² aan meeting- en expositieruimte in Las Vegas, richt LVCVA zich op toeristische en zakelijke 

bezoekers. Wie niet kan wachten de stad met eigen ogen te bekijken, gebruikt de virtual reality app 

Vegas VR, voor de maximale Las Vegas-ervaring op de smartphone. Zie voor meer informatie over Las 

Vegas en Zuid-Nevada www.lvcva.com of www.lasvegas.com. 

 

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie 

Voor meer informatie en hoge resolutie beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:  

 

Las Vegas Convention and Visitor’s Authority BENELUX  

Contact  Zarina Abdoella 

Telefoon 020 42 32 882  

Email  lasvegas@usp.nl   

https://www.runrocknroll.com/en/Events/Las-Vegas/The-Weekend/Run-Thru-Wedding
https://www.runrocknroll.com/en/Events/Las-Vegas/Vegas-Register
http://www.vrtv.vegas/
http://www.lvcva.com/
http://www.lasvegas.com/
mailto:lasvegas@usp.nl

