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Sòng Bạc Nổi Tiếng Caesars Palace Tại Las Vegas Khai Trương: Nhà Hàng Khách Sạn Nobu
Độc Đáo, Sang Trọng
Vào ngày 04 Tháng 02 2013 vừa qua, nhà hàng khách sạn Nobu đã được chính thức khai trương
ngay tại khách sạn sòng bạc nổi tiếng Cesars Palace – Las Vegas. Nobu Hotel nằm trong Caesar
Palace là một kiệt tác kiến trúc được đầu tư bởi tập đoàn Caesar Palace, nhà đầu bếp Nhật nổi tiếng
thế giới Nobu Matsuhisa, tài tử điện ảnh gạo cội Robert De Niro và nhà sản xuất phim Hollywood
Meir Temper.
Nobu Hotel Caesar Palace được thiết kế độc đáo, sáng tạo bởi tập đoàn Rockwell
Group. Khách sạn này có 181 phòng khách được trang trí hết sức thiên nhiên nhưng vẫn kết hợp
được với nét hào nhoáng đặc trưng của Las Vegas. 18 phòng suites sang trọng của khách sạn có
diện tích từ 1,000 đến 3,500 sf (từ 01 đến 05 phòng ngủ), dành cho quí khách có nhu cầu tìm
những nơi chốn độc đáo để tận hưởng những sự kiện đặc biệt trong đời mình.
Hình
ảnh Nhà Hàng Khách Sạn Nobu trong Sòng Bài Caesars Palace, Las Vegas.
Nhà hàng Nobu
tại đây có diện tích lên đến 12,775 sf, là nhà hàng lớn nhất thế giới của hệ thống nhà hàng Nobu, và
là nhà hàng đầu tiên tại Mỹ phục vụ món ăn teppanyaki. Với 327 chỗ ngồi, Nobu Casear Palace sẽ
phục vụ cho quí khách những món ăn độc đáo nhất do chính đầu bếp Nhật lừng danh Nobu
Matsuhisa sáng tác như: black cod with misu, rock shrimp tempura, yellow tail sasimi with
jalapeno…
Có thể nói rằng Nobu Hotel Restaurant &amp; Lounge Caesars Palace sẽ đem đến cho
Las Vegas một đẳng cấp mới về sự sang trọng, tính văn hóa và đặc biệt là nền văn hóa ẩm thực
Nhật Bản.
Hình ảnh Nhà Hàng Khách Sạn Nobu trong Sòng Bài Caesars Palace, Las
Vegas.
Cũng cần nhắc lại rằng Caesars Palace là một trong những khách sạn sòng bạc nổi
tiếng nhất của Las Vegas. Nằm ngay tại trung tâm của Las Vegas Strip, với 3,960 phòng. Khu nghỉ
mát rộng tới 85 acre có tới 25 nhà hàng khác loại, 130,000 sf casino, khu vực hồ bơi sang trọng…
Nhà hát nổi tiếng tầm vóc thế giới tại đây thường xuyên có những show của những ngôi sao hàng
đầu Celine Dion, Elton John, Rod Stewart, Shania Twain…
Để đặt phòng tại Nobu Hotel, xin gọi số
1-800-727-4923, hoặc vào trang web: www.nobucaesarspalace.com Doan Hung Columnist
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