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A cidade dos arranha-céus é, ao mesmo tempo, centro empresarial, cultural e 
turístico. Os amantes das artes, da história e principalmente da arquitetura não 
podem deixar de conhecer as obras assinadas por Frank Lloyd Wright, arquiteto que 
teve extrema importância na reconstrução de Chicago após o incêndio de 1871, que 
destruiu grande parte da cidade. Banhada pelo Lago Michigan e entremeada pelo Rio 
Chicago, a cidade tem cenários deslumbrantes e ótimas opções de compras, alta 
gastronomia e muita cultura.  
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Uma ponte basculante no Rio de Chicago (foto de divulgação) 
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Um dos mais luxuosos cinco-estrelas de Chicago fica a dez minutos a pé do Millenium 
Park – o Trump Tower, com seus imponentes 92 andares de aço e vidro. A vista 
da suíte king é incrível. Já o Hotel 71 combina o típico charme de Chicago com 
hospedagem confortável e serviço de primeira. Outro muito recomendado para quem 
gosta de luxo e comodidade é o romântico Four Seasons, em Gold Coast, com uma 
maravilhosa vista para o Lago Michigan. O clássico Waldorf Astoria é uma opção 
para quem quer elegância e bem-estar. O premiado Comfort Suites Michigan Avenue 
oferece acomodação completa no centro de Chicago, em meio ao agito do Loop. 

ONDE FICAR 

Acima: Quarto do Hotel Comfort Suites (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Four Seasons (foto de divulgação) 
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HOTÉIS 
 
Comfort Suites  
Michigan Avenue
www.comfortsuites.com/hotel-
chicago-illinois-IL352
+1 312 384 1208 

Four Seasons 
www.fourseasons.com/chicagofs 
+1 312 280 8800 
 
Hotel 71
www.hotel71.com
+1 312 346 7100
     
Trump Tower
www.trumphotelcollection.com 
/chicago
+1 312 588 8000

Waldorf Astoria 
http://waldorfastoria3.hilton.com 
+1 312 646 1300 
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Chicago tem mais de 7.300 restaurantes. Dá para passar 20 anos comendo em 
restaurantes todos os dias, sem nunca repetir nenhum! Uma tradição são os ‘gastro-
pubs’, bares que servem menus requintados acompanhados de cervejas de marcas 
famosas. Destaques para o The Publican, com degustação de cervejas e um delicioso 
brunch aos domingos, e para o Blue Bird, especialista em cervejas belgas e pratos 
saborosos. Outro clássico de Chicago são os charmosos restaurantes de famílias 
italianas, que servem massas de fabricação própria. O Bruna’s Ristorante, fundado 
em 1933, é o queridinho do bairro Heart of Italy. A hamburgueria Chicago Burger 
Company, no hotel Sheraton, fica à beira do Rio Chicago: nas noites de quarta-feira e 
sábado, os clientes podem apreciar o show de fogos de artifício no Navy Pier durante 
o jantar. O estiloso Alinea, no bairro North Halsted, preza pela gastronomia requintada 
e cardápio moderno e diversificado. É um dos restaurantes cinco-estrelas mais 
conceituados de Chicago.

ONDE COMER
RESTAURANTES 
 
Alinea
www.alinea-restaurant.com 
+1 312 867 0110   
 
Blue Bird
www.bluebirdchicago.com 
+1 773 486 2473

Bruna’s Ristorante 
www.brunasristorante.com
+1 733 254 5550              

Chicago Burger Co.
www.sheratonchicago.com 
/dining/cbc.html
+1 312 464 1000        
 
The Publican
www.thepublicanrestaurant.com
+1 312 733 9555 

Acima: Chicago Burger Co. (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: The Publican (foto de divulgação) 
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ONDE CURTIR

Acima: Navy Pier (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Skydeck - bordas (foto de divulgação) 
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Os apreciadores de arte e história não podem deixar de conhecer o Art Institute Of 
Chicago. O museu mundialmente renomado tem a terceira maior coleção permanente 
dos Estados Unidos, com mais de 260 mil peças de arte, com destaque para obras 
impressionistas e modernistas. O Skydeck Chicago, antigo Sears Tower, é o prédio 
mais alto do hemisfério ocidental. De cima dos seus 103 andares, a vista da cidade 
e do Lago Michigan é de tirar o fôlego. Os mais corajosos podem tirar fotos ou até tomar 
café da manhã nos ledges, cubos de vidro a 412 metros do chão. Na terra do lendário 
Michael Jordan, os fãs do basquete vão se deslumbrar em conhecer o estádio do 
Chicago Bulls, o United Center, e ver ao vivo as estrelas do basquete em quadra. Um 
dos maiores centros de entretenimento e eventos de Chicago é o Navy Pier, que reúne 
dois museus, um parque de diversões com uma roda gigante de 45 metros de altura, 
além do cinema IMAX e do Teatro Shakespeare. A história de Chicago está escrita nas 
paredes do Green Mill, um bar de jazz com mais de cem anos e que, reza a lenda, 
foi frequentado pelo gângster americano Al Capone. A decoração, o ambiente e o 
clima do bar parecem trazer de volta os anos 20 e 30.

ATRAÇÕES 
 
Art Institute of Chicago     
www.artic.edu
+1 312 443 3600 

Green Mill Jazz Club  
www.greenmilljazz.com
+1 773 878 5552
       
Navy Pier
www.navypier.com
+1 312 595 5282 

Skydeck Chicago  
www.theskydeck.com
+1 312 875 9696 
 
United Center 
www.bulls.com
+1 312 455 4000 
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Uma temporada de compras em Chicago precisa incluir uma visita à Magnificent 
Mile, trecho da Avenida Michigan entre o Rio Chicago e a Oak Street. Grandes lojas de 
departamento têm seus endereços lá, como a Bloomingdale’s, Neiman Marcus, Saks, 
além de lojas especializadas como a Apple Store, Disney Store, Tiffany, Ralph Lauren e 
outras. Já a Oak Street tem as lojas mais chiques da cidade, como Kate Spade, Prada 
e Jimmy Choo. Um ícone das compras em Chicago é a Macy’s da State Street, com 
dez andares e mais de 150 anos de história. O Lakeview/Southsport Corridor traz 
butiques únicas e independentes, desde brechós chiques até lojas conceituadas. Mas 
se vocêprocura por designers famosos e peças de luxo, seu lugar é o Lincoln Park.

ONDE GASTAR
LOJAS 
 
Lakeview/Southport 
Corridor 
www.southportcorridor.com 
+1 773 945 0130 
 
Lincoln Park
www.lincolnparkchamber.com 
+1 773 880 5200 

Macy’s 
www.visitmacyschicago.com 
+1 877 797 7227 

Magnificent Mile
www.themagnificentmile.com 
+1 312 409 5560  
 
Oak Street 
www.oakstreetchicago.com 
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Acima: Magnificient Mile (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Oak Street (foto de divulgação) 
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Além de exibir grandes eventos de música, o Millenium Park é um ótimo lugar para 
relaxar durante o dia. Vale a pena tirar fotos divertidas na escultura Cloud Gate e 
observar a Crown Fountain, uma fonte com projeção de imagens de cidadãos comuns 
de Chicago. O Shoreline Sightseeing, passeio de barco pelo Rio Chicago, é imperdível 
para quem está conhecendo a cidade. Ao longo do Rio, os guias contam a história do 
grande incêndio de 1871, que destruiu parte da cidade, e de como foi a reconstrução 
do legado arquitetônico de Chicago. No verão, os moradores de Chicago aproveitam 
para colocar o bronzeado em dia na North Avenue Beach, praia artificial à beira 
do Lago Michigan. Quer se divertir com as crianças e fazer um passeio agradável? O 
Lincoln Park Zoo é o zoológico mais importante e histórico dos Estados Unidos – e 
também um dos únicos com entrada gratuita. Algumas das espécies mais raras do 
mundo estão lá como o rinoceronte preto e os crocodilos anões. Mas se o que você 
precisa é de um dia de beleza e saúde, conheça o Spa do Hotel Trump Tower, que 
oferece pacotes para casais e tratamento cinco-estrelas.

RECREAÇÃO

Lincoln Park Zoo   
www.lpzoo.org 
+1 312 742 2000  
 
Millenium Park  
www.milleniumpark.org 
+1 312 742 5222  
 
North Avenue Beach   
www.chicagoparkdistrict.com 
/facilities/beaches/ 
+1 312 74 BEACH 
 
Shoreline sightseeing 
www.shorelinesightseeing.com 
+1 312 222 9328 
 
Spa do hotel Trump Tower 
www.trumphotelcollection.com 
/chicago/chicago-spa-services.php 
+1 312 588 8000 
  

ONDE RELAXAR

Acima: North Avenue Beach (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Lincoln Park Zoo – Eurazian lynx 
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