Macau – Östasiens motsvarighet till Las Vegas
Om någon ställs frågan “Vart spelas det mest i världen?” så svarar nog de flesta Las Vegas. Om
man är amerikan, svensk eller norsk casino fantast så är det Las Vegas i Nevada som är den
ultimata spelstaden, men om man kommer från österut i världen så är chansen stor att det är
Macau som lockar mest. Faktum är att när det kommer till kritan så omsätter Macaus 40-tal
casinon mer än sex gånger så mycket som de 140+ i den amerikanska motsvarigheten. Det är
alltså utan tvekan Macau som är världens spel-metropol. Det är inte bara närmare utan också
markant billigare att besöka denna kinesiska region. Utöver spel och dobbel så erbjuder Macau
en vacker stadsbild, lyxiga hotell, restauranger i världsklass och mycket mer. Detta gör Macau
till ett spännande exotiskt resmål som också är mycket mer prisvärt än sin amerikanska syster.

Artikeln är i samarbete med Casinoer
Nöjen och boende i Macau
Om du tycker om casinospel som spelautomater, roulette, blackjack, poker och andra typer av kort- och
bordsspel så har du definitivt kommit till rätt plats. Macau är hem för ett 40-tal casinon som alla är fyllda
till bredden med spänning, glitter och glamour. Stadskärnan kantas av affärer där du kan köpa
märkeskläder till mycket billigare pris än i Sverige, och restauranger med michelinstjärnor hittas lite här
och var. Live musik, spännande shower, nattklubbar och museum välkomnar besökare under veckans alla
dagar. Och det finns gott om vackra historiska byggnader och fort från tiden då regionen tillhörde
Portugal.

När det kommer till boenden så är Macau inte knepigt. Staden är full av lyxiga hotell, och tack vare den
enorma spelomsättningen så är priserna väldigt förmånliga. Beroende på säsongen så går det också att få
rabatt och hitta nedsatta priser. Här hittas allt från The Venetian, Londoner, St. Regis och Galaxy till det
världsberömda och lätt igenkända neon-täckta skyskrapan Hotel Lisboa.
Att ta sig till Macau
Macau är inte det vanligaste resmålet för skandinaver, och därför finns det sällan direktflyg. Då Macau är
mest populärt som resmål för spelande asiater så finns de bästa förbindelserna i Asien. De två vanligaste
sätten att ta sig till Macau är att åka via Hong Kong eller genom någon annan större flyg-hub i Asien.
Kuala Lumpur i Malaysia är ett exempel på en stad med väldigt goda flygförbindelser, och härifrån kan
du utan problem ta dig vidare till Macau med direktflyg. Att åka via Hong Kong är ett annat billigt och
enkelt alternativ. Både Hong Kong och Macau tillhör Kina, och har särskilda bestämmelser gällande
turister. Därför kan du enkelt ta en timmas färja från Hong till Macau för ett par hundra kronor.
Kom ihåg att kustområdet i Kina där Macau och Hong Kong ligger har väldigt utmärkande regnperioder.
Regnperioden är aktiv mellan April och Oktober, och det är Maj månad som är blötast. Mellan Juli och
September är det risk för tyfoner; väldigt kraftfulla havsstormar. Besökare rekommenderas åka under
hösten (September till December) eller vintern (Januari till Mars), då vädret kan vara en aningen kyligt,
men fortfarande soligt och stilla. Om du besöker Macau för casinona så är så klart dock vädret av mindre
vikt!

