
 

 
 

Winterwonderland in Las Vegas 
 
Amsterdam, 10 december 2019 – Las Vegas is dit jaar wederom omgetoverd tot een magische 
kerstwereld tijdens de winter- en feestdagen. Schaatsen op het dak, een kerstshow bezoeken of 
naar de geanimeerde lichtshow op de Las Vegas Motor Speedway kijken, het kan allemaal. Zelfs de 
kerstman is met zijn hele dorp naar Las Vegas verhuisd! 
 
Schaatsen op het dak 
Als je kerst in Nederland net even iets te koud vindt is Las Vegas, met aangename temperaturen 
tussen de 15-20 graden, een fijne bestemming om de feestdagen door te brengen. Voor de 
schaatsliefhebbers is er op het dak van het Cosmopolitan een schaatsbaan van bijna 400 vierkante 
meter met prachtig uitzicht over de Strip. Bij de buren in het Bellagio wordt het Conservatory 
omgetoverd tot een winterwonderland, inclusief een ijsberenfamilie gemaakt van bloemen. Het 
Bellagio is vanaf buiten ook volledig versierd en de bekende Fountains of Bellagio dansen op bekende 
hits zoals Santa Baby en Carol of the Bells. Het atrium van het Wynn Resort is ook helemaal in 
kerststemming met duizenden lichtjes, kerstversiering en fantastische kerstdorpjes geïnspireerd op 
het boek ‘Gulliver’s Travels’.  
 
Niet zo’n stille nacht 
Las Vegas staat ook wel bekend om de geweldige (live) shows en om in de kerststemming te blijven, 
zijn veel shows aangepast voor de feestdagen. Voor balletfans is de klassieke Notenkraker te zien in 
The Smith Center en voor komediefans draagt buikspreker Terry Fator zijn kerstshow A Very Terry 
Christmas 2: the Sequel op – met muziek en hilarische en nieuwe karakters.  Bezoekers kunnen ook 
terug in de tijd gaan en genieten van een royaal driegangen diner met Koning Arthur tijdens de 
Tournament of Kings Holiday Dinner Show in Excalibur Hotel & Casino. In het Shark Reef Aquarium 
kan je met de kerstman op de foto en voordat hij op de slee springt, neemt de kerstman nog een duik 
in het water op afscheid te nemen van zijn onderwatervrienden.  
 
De kerstman op bezoek 
In The Magical Forest bij Opportunity Village kunnen bezoekers een blik werpen op het leven van de 
kerstman die zijn hele dorp heeft meegenomen naar Las Vegas. Zijn elfjes geven er een show en je 
kunt er genieten van heerlijke hapjes en drankjes. In Downtwn Summerlings is er wekelijks een 
kerstparade, waarbij de kerstman in zijn chalet kerstwensen in ontvangst neemt en waarbij 
bezoekers een rondje op de Rock Rink kunnen schaatsen. Bij Ethel M’s Chocolate Factory zijn er geen 
kerstbomen versierd, maar cactussen in de cactustuin met meer dan een miljoen kerstlichtjes.  
 
Voor meer informatie over Las Vegas activiteiten en LVCVA, kijk op www.lvcva.com. 
 

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 

http://www.lvcva.com/


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. 
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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   
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