TRÊS
RESORTS.
UMA ÚNICA
CHAMADA.

GDS

Todos os resorts Caesars
Entertainment Tahoe e Reno
encontram-se no GDS, sob o código
“HR”.

WEBSITE

Os agentes de viagens recebem 10% de
comissão sobre reservas efetuadas em
caesars.com.

PRIVILÉGIOS DE
REEMBOLSO DE
DESPESAS:

Seus clientes podem receber as
cobranças das refeições, bebidas,
tratamentos de spa e outros serviços
diretamente na recepção do seu hotel
junto de sua reserva em todos os
resorts Caesars Entertainment.

ENTRETENIMENTO E
VIDA NOTURNA

”Improv Comedy Club”, Hard Rock
Café, Cantina Cabo Wabo, Sapphire
Lounge e outros estabelecimentos
oferecem muito entretenimento, shows
e vida noturna.

GASTRONOMIA

Há mais de 20 opções de restaurantes,
inclusive churrascarias finas, cantinas
italianas e bufês deliciosos. Há sempre
algo especial para cada um.

LAZER NO INVERNO
O Lago Tahoe abriga sete estações
de esqui de primeira linha, incluindo
Squaw Valley e Heavenly Ski Resort.

LAZER NO VER ÃO
O Lago Tahoe e Reno oferecem
diversos tipos de atividades recreativas
ao ar livre, desde golfe até passeios de
bicicleta e caminhadas, passeios de
barco, atividades no lago e muito mais!

NÃO PERCA ESTAS
ATR AÇÕES
PASSEIOS DE TELEFÉRICO

históricos dos Estados Unidos.
Conheça mais em visitvirginiacitynv.
com.

TR ANSPORTES

O Lago Tahoe e Reno oferecem
vários tipos de atividades recreativas
fantásticas em todas as estações.
Aproveite para jogar golfe, andar de
bicicleta, fazer caminhadas, passear de
barco, esquiar e muito mais!
Sacramento e São Francisco também
são destinos populares para visitantes
da área de Reno-Tahoe.

O South Tahoe Express oferece
traslados de hora em hora ao principal
centro de cassinos de South Lake
Tahoe. Acesse southtahoeexpress.com.

LOCALIZAÇÃO
TAHOE

Distância de Sacramento: 183,5 km
Distância de São Francisco: 323,5 kmi
Distância do Aeroporto Internacional
de Reno-Tahoe: 90 Km

RENO

Distância de Sacramento: 212,5 km
Distância de São Francisco: 352,5 km

Aproveite vistas inacreditáveis do lago
em um passeio de 3,86 quilômetros no
alto do teleférico Heavenly Mountain
Gondola.

EMER ALD BAY
Conhecida como “A Baía Mais
Fotografada do Mundo”, Emerald Bay
encontra-se a 30 minutos dos belíssimos
dos cassinos.

CIDADE HISTÓRICA DE
VIRGINIA
Conhecido como “O Lugar Mais Rico
da Terra”, o povoado mineiro histórico
de Virginia Town, em Nevada, é um
dos maiores pontos de referência
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É necessário ter pelo menos 21 anos para jogar. Saiba quando parar antes de começar.® Problemas com jogos de azar? Ligue para 1-800-522-4700. ©2015, Caesars License Company, LLC.

TRÊS EXCELENTES RESORTS. INFINITAS POSSIBILIDADES.
HARR AH’S TAHOE
• 512 quartos enormes com vistas panorâmicas do
Lago Tahoe e de Sierra Mountains
• Spa, academia e piscina com cúpula de vidro
• Oito opções de restaurantes, incluindo Friday’s
Station Steak & Seafood Grill
• Cassino de 5.100 metros quadrados com as
máquinas e mesas de jogo mais modernas
• South Shore Room, um showroom para lazer e
concertos com capacidade para 800 pessoas
• Alameda com várias opções de lojas, incluindo a
Promenade Deck Fashions e a Heavenly Sports
• Acesso a atividades recreativas durante o ano todo,
incluindo esqui, golfe e passeio de barco
• Casa noturna VEXsm e Cliché Lounge

HARVEYS TAHOE
• 742 quartos de luxo e suítes com grandes janelas de
sacada para desfrutar das vistas panorâmicas do lago
• Oito opções de restaurantes, incluindo Sammy
Hagar’s Cabo Wabo Cantina, Sage Steakhouse e o
Hard Rock Café
• Academia de ginástica, além de hidromassagem e
piscina aquecidas durante o ano todo
• 4.830 metros quadrados de apostas e jogos
ininterruptos
• Showroom de Cabaré e Clube de Comédia
Improvisada
• Spa e salão com serviço completo
• Amplas opções de lazer, incluindo caminhadas,
esqui, golfe e pescaria
• Salão de jogos de alta tecnologia

HARR AH’S RENO
• 928 quartos
• Academia completa e piscina
• Spa e Salão, com uma variedade de terapias para o
corpo, massagens e tratamentos faciais
• Sammy’s Showroom, com shows e eventos, e opção
noturna no Sapphire Lounge
• Cassino de 5.574 metros quadrados, repleto de
mesas e máquinas de jogos vibrantes
• Seis restaurantes, incluindo a Steak House, Ichiban
Japanese and Sushi Bar, e Carvings Buffet
• Situado no Estado da Virgínia, no centro de Reno,
a somente uma curta distância do Aeroporto
Internacional de Reno-Tahoe

