Venetian Macao – Världens lyxigaste casino?
Har du någonsin besökt ett riktigt flådigt casino? Om inte så borde man verkligen unna dig en
riktigt lyxsemester någon gång! Just nu är det kanske inte läge att boka in något, men att
drömma och fundera på framtida resor är aldrig fel.
Artikeln är i samarbete med casinoutankonto

Venetian Macao
Venetian Macao är ett av världens största och mest exklusiva casino i hela världen. På 550 000kvm hittar
du ett otroligt stort spelutbud men även andra typer av underhållning, och allt är av världsklass så klart.
Spelutbud på Venetian Macao
Venetian Macao casino är byggt som en cirkel och det är lätt att hänt att du går lite vilse i allt tumult. Det
är verkligen en annorlunda upplevelse, att strosa omkring bland över 2000 spelautomater och 800
spelbord, oavsett om man har ett intresse för casino eller inte. För den som intresserar sig för både
landsbaserade casino och online casino, kommer detta vara en upplevelse man sent kommer att glömma.
Bunnies med klass
På the Bellini Lounge i Venetian Macao kan du njuta av livemusik, goda cocktails och Playboy Bunnies.
Som sagt är Venetian Macao ett ställe av klass och likaså är the Bellini Lounge, vi snackar inte om någon
dunkel och dyster strippklubb. Här kan man njuta av mycket trevliga jazz-kvällar!
På tur i en gondol
Som namnet avslöjar är Venetian Macao inspirerat av Venedig. Faktiskt till den grad att där finns ett helt
nätverk av kanaler genom hela området. Åk på en liten tur i autentisk italiensk gondol och lyssna till
skönsången från gondoljären när han utbrister i klassiska bitar som ”Nei blu dipinito di blu” som man
kanske bättre känner igen vid namnet ”Volare”.
Lyxigt spa
Vad vore ett exklusivt hotell och casino utan ett spa? Självklart har Venetian Macao ett spa med
uppvärmda pooler, bubbel och även ett litet område för barn. I en av deras 48 semi-privata Cabanas kan

man njuta av den avkopplande atmosfären med tre av sina vänner. De är placerade precis intill en pool så
att man kan ta dig en simtur närhelst man önskar.
Shopping tills man stupar
Det finns över 600 butiker i Venetian Macao, så om man vill shoppa behöver man inte direkt röra sig
utanför området. All shopping på området är dessutom tax-free, så passa på – fast ja, det är väl inte
någon billig shopping för det.
Online casino i väntan på bättre tider
Visst låter det lockande att åka till Venetian Macao? Det är som en helt egen värld, där enbart lyx och
överflöd existerar. Medan vi drömmer om lyxiga hotell, bubbel, mat i världsklass och ett spelutbud som
får oss att tappa hakan – så får vi nöja oss med att spela online under tiden.
Svenska online casino
Det finns många roliga spelsajter både i Sverige och i utlandet. Ingen av de kanske kan erbjuda samma
lyx, men nivån av underhållning är det inget fel på! Det rekommenderas i regel att man håller dig till
svenska online casino men här finns mer info om man vill läsa om licenser i Europa.

