
 
160 miljarder kronor satsas i norra Spanien i världens näst 
största spel och nöjesstad  
 
”Gran Scala” världens näst största spel- och nöjesstad   Spanskt ”Las 
Vegas” byggs i öken utanför Zaragoza mitt emellan Madrid och Barcelona, 
32 casinon, 5 nöjesfält, romerska tempel, tjurfäktningsarena, ett 70-tal 
hotell, 232 restauranger, 500 butiker, en golfbana, en racerbana…mm. för 
160 mdr SEK, färdigt 2015 att ta emot 25 M besökare (Las Vegas har 40 
M). 
SvD Publicerat: 17 december 2007, 12:42 
 
http://es.youtube.com/watch?v=iTtOLzWcCpc 
 
Europa ska få sitt eget Las Vegas – i ett ökenområde utanför Zaragoza i Spanien. 32 casinon, 
fem nöjesfält, pyramider, romerska tempel, tjurfäktningsarena och ett 70-tal hotell ska locka 
25 miljoner besökare per år. 
 
I början av december 2007 godkände lokalregeringen i Aragonien planerna på det enorma 
”Gran Scala”-projektet: 2000 hektar i Los Monegros öster om Zaragoza. Den nya nöjesstaden, 
en investering på 160 miljarder kronor, ska stå färdig 2015. Det första spadtaget tas i 
september nästa år – dagen efter att världsutställningen i Zaragoza avslutas. 
 
–Det finns inget, och kommer inte att finnas något liknande nöjeskomplex i hela Europa, 
förklarade Nicholas Khin, talesman för Aristocrat Techologies, en av de tolv internationella 
grupper som står bakom projektet. 
 
Enligt spanska medier kommer Gran Scala att bli världens näst största spel- och nöjesstad 
efter Las Vegas i Nevada, USA, känd som ”Sin City”. Platsen ska fyllas med enarmade 
banditer, spel- och roulettbord, 232 restauranger, 500 butiker, en golfbana, en racerbana och 
fem nöjesfält. Ett av dem ska heta ”Spyland”, byggt som en kopia av Pentagon, USA:s 
spionhögkvarter i Washington. 
 
Europas ”Las Vegas” väntas locka 25 miljoner besökare per år – att jämföra med de 50 
miljoner turister som kom till Spanien ifjol. Lokalregeringen i Aragonien satsar 250 miljoner 
euro på att bygga infrastrukturen – vägar, transporter, kraftledningar, vatten/avlopp – och 
hoppas kunna få tillbaka 600 miljoner euro per år i skatter. Och centralregeringen i Madrid 
tänker lätta på de statliga spelskatterna. 
 
Gran Scala-projektet stöds av alla de stora politiska partierna i Spanien – utom av 
vänsterpartiet IU och olika miljögrupper. Det kommer att sluka enorma mängder energi och 
vatten, påpekar de. 
 
–Detta är vansinne, sade Adolfo Barrena, som är vänsterpartiets ledare i Aragonien. 
 
(Vad annars hade man vänta av en kommunist – bättre att söka 
bidrag – och vem betalar?Toni anm) 
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Toni kommentar: 
Denna investering är till för att möta Olle i grind och i framtiden befästa Spanien som 
det stora Turistlandet. Investeringen sker i ett område som är underutvecklat och 
ödsligt det blir inte länge till så. Investeringen är för framtiden för att skapa ett 
alternativ till Dubai, Macau http://www.asiarooms.com/macau/macau.html och samtliga 
attraktioner i USA med Las Vegas som världsledande attraktion. Den spanska satsning 
är måttlig man ger mark som idag är öken resten sköter internationella investerare.  
 
Och var finns Sverige? Gotland som hade möjligheten att bli ett Tax Free område i 
samband med att EU lade fast vilka platser som i fortsättningen fick vara tax free där 
Åland ingår, valde Sverige bort möjligheten. Bättre söka bidrag och inte prestera något 
och gnälla på omvärlden. 
 


