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WIDOK NA POŁUDNIE

WIDOK NA WSCHÓD

WIDOK NA PÓŁNOC
Na północy możesz zobaczyć wiele innych znanych wieżowców, które tworzą charakterystyczną linię horyzontu Chicago. Zobaczysz także rzekę Chicago, 
Lincoln Park Zoo i znany na całym świecie stadion baseballowy Wrigley Field. Patrząc na horyzont, zobaczysz, że miasto rozrosło się tak bardzo, że jego 
granice z miastami południowego Wisconsin zatarły się.

Spójrz na wschód i naciesz oczy niesamowitym widokiem jednego z największych na świecie zbiorników słodkowodnych — jeziora Michigan. Na terenach 
położonych wzdłuż jeziora znajdują się piękne parki i atrakcje kulturalne, w tym Millennium Park, Shedd Aquarium, Grant Park, Northerly Island i Adler 
Planetarium. Na wschodzie, za wodą możesz zobaczyć brzeg jeziora Michigan.

Spójrz na południe i ciesz się widokiem niektórych z najpopularniejszych atrakcji Chicago — od historycznego stadionu Soldier Field do Muzeum Historii 
Naturalnej i Muzeum Nauki i Przemysłu. W pogodny dzień możesz nawet dostrzec kominy fabryczne wokół zagięcia jeziora Michigan, które wyznaczają 
przemysłowe miasto Gary w sąsiedniej Indianie.



Osobistości:
Dowiedz się, jak Chicago wpłynęło 
na rozwój muzyki, sportu, komedii 
i polityki i poczuj atmosferę na 
scenie Second City. Zrób sobie 
zdjęcie z Michaelem Jordanem, 
Oprah Winfrey oraz Barackiem 
i Michelle Obamami.

Miejskie rozrywki:
Obejrzyj dynamiczną, 
trzyminutową prezentację, 
która pokazuje wszystko, co 
jest tak wyjątkowe w Chicago: 
nasze uroczystości, 
charakterystyczne budynki, 
atrakcje kulturalne, 
wydarzenia sportowe  
i wiele więcej!

Historia:
Poznaj początki Chicago, dowiedz się, 
jak przebiegał wielki pożar Chicago i jak 
miasto zostało odbudowane w stylu szkoły 
chicagowskiej. Przejdź się tunelem Reversing 
the River, aby poznać historię miasta w tym 
przełomowym okresie.

Architektura:
Podziwiaj wybitną architekturę 
Chicago w kolekcji zdjęć, 
eksponatów i animowanej 
podróży na dużym ekranie 
w dół rzeki Chicago!  
Poznaj historię wieżowca Willis 
Tower i zrób sobie kreatywne 
zdjęcie na tle tego budynku, 
tak aby złapać też jego anteny.

CHICAGO

Miejski pejzaż:
Zobacz niektóre z najważniejszych punktów orientacyjnych, w tym 
miejsca, które wszyscy chcą uwiecznić na zdjęciach — legendarną 
markizę Wrigley Field, rzeźbę Cloud Gate (potocznie określaną jako 
„fasolka”) i nietuzinkową sztukę uliczną.

Linia kolei metropolitalnej 
Chicago „L”:
Wskocz na pokład pełnowymiarowej 
repliki pociągu CTA „L”, usiądź 
lub trzymaj się uchwytu, aby 
doświadczyć pełni wrażeń i ciesz się 
trzyminutowym nagraniem wideo 
prezentującym dziewięć tętniących 
życiem dzielnic Chicago.

Smaki Chicago:
Poznaj najbardziej 
znane przysmaki 
z Chicago i zrób sobie 
selfie z ogromną pizzą 
pieczoną na głębokiej 
patelni i hot dogiem 
o długości blisko 
3 metrów!

Drzwi przesuwne:
Sensoryczne drzwi przesuwne są zainstalowane 
na całej wystawie i prowadzą do bardziej 
sensorycznych obszarów.

Zobacz spektakularne widoki rozciągające się aż na cztery stany w nowym 
interaktywnym muzeum o powierzchni 1115 metrów kwadratowych i oczywiście 

wejdź na gzyms widokowy The Ledge!


