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Las Vegas là nơi N đã đi ít nhất là 20 lần - kể từ năm 1979 - nhưng cũng nhờ chị TT mà N mới đến Fremont 
Street ở downtown Las Vegas lần đầu, mới vào tiệm “M & M”, “Coke”, xem “Neon Museum”, “Mop Museum” 
và xem show “The Blueman”.   
 
Fremont Street là một con đường nằm giữa những Hotel lớn và original xưa cũ (đã được canh tân lại) của Las 
Vegas.  It’s crazy!  Really crazy street! Hihi… 
 

   
  
Cũng là một nghề, cô nàng này đứng trên bục cao nhẩy nhót cho bà con xem.  Ở Cancun, mấy cô như thế 
này rất nhiều, đẹp và sexy hơn … 
  

  
  
Trên ”trần nhà”của Fremont Street là vòm che chiếu nhạc mỗi tối, laser show hình thay đổi và nhạc thật 
hay.  Hình ảnh, mầu sắc, ánh sáng uyển chuyển theo từng tiếng nhạc.  Mỗi ngày…. có rất nhiều… biết bao  
nhiêu là người chen chúc trên con đường thật ồn ào, náo nhiệt này!   



  
 
Có những street shows thật là ngoạn mục: magic show quite magical, break dance gồm 1 người hay 1 nhóm 
mấy người, puppet show, ventriloquist, dancing, singing, drummers…. đủ cả.  Có nhiều người ăn mặc theo 
những characters của Walt Disney, Star Wars, những nhân vật nổi tiếng trong phim ảnh. Hai anh chàng trên 
đánh trống bằng những sô nước, nồi niêu xon chảo vậy mà nghe cũng hay ra phết đấy ạ 
 
Đó là 1 khúc đường khá dài, mọi người rất thoải mái, tự do, ai muốn mặc gì thì mặc, mặc costume, mặc quần 
áo tử tế hay gần như hổng mặc gì hết thì cũng hổng sao, hihihi....  Họ chỉ mong du khách thích và đứng chụp 
hình với họ, chụp xong cho họ  vài đồng là họ đủ zui rồi …  
 

   
 
N tự hỏi bôi chất sơn mầu gold, silver lên mặt có khó chịu không nhỉ? Nếu là N chắc N bị dị ứng chết luôn! J:)) 
Ông này thế mà …hot! Nhiều người muốn chụp hình chung với ông lắm đó à nhe.  Cũng có 2 anh chàng 
Chippendales rất đẹp trai, bắp thịt  cuồn cuộn, N rất muốn vào chụp hình chung nhưng… mắc cỡ, hihi… 
Đặc biệt phía bên trên của Fremont Street có Ziplining cho những ai thích trò chơi mạo hiểm, tốc độ thật 
nhanh này. 
 
*** 
Có 2,3 sân khấu lớn trên con đường Fremont. Ban nhạc trình diễn những bản nhạc nổi tiếng, ca sĩ hát hay và 
âm thanh hết xẩy (hơi to, hihi).  Nếu không phải đi đâu, chả phải làm gì, không ham đánh bạc; các anh chị có 
thể ngồi đó thưởng thức nhạc, hay lắm ạ.  Với N, nếu N đi một mình và có thời giờ, chắc N sẽ ngồi nghe 
nhạc.. như thế là cũng đủ zui đối mí N rùi, hí hí hi hi… 
  


