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النظر نحو الجنوب

النظر نحو الشرق

النظر نحو الشمال
باتجاه الشمال، سترى العديد من ناطحات السحاب البارزة األخرى التي تساعد بشموخها على تشكيل أفق مدينة شيكاغو الشهير. كما ستشاهد نهر شيكاغو، وحديقة لينكولن بارك 

للحيوانات، وملعب ريغلي فيلد الشهير عالمياً. انظر إلى األفق وستبدأ في رؤية المدينة وهي تعانق حدود مدن جنوب والية ويسكونسن بفضل ما شهدته من تطّور.

تمعّن بالنظر نحو الشرق واستمتع باإلطالالت الخالبة على واحدةٍ من أكبر بحيرات المياه العذبة في العالم، أال وهي بحيرة ميشيغان. تتربّع على طول البحيرة متنزهات جميلة ومعالم 
ثقافية تتخذ من المكان موطناً لها، بما في ذلك ميلينيوم بارك، وِشد أكواريوم، وغرانت بارك، ونوذرلي آيالند، وأدلر بالنيتاريوم. ومباشرةً إلى الشرق، عبر مياه البحيرة، قد تتراءى 

أمامك ضفة ميشيغان.

انظر باتجاه الجنوب واستمتع بإطالالت ساحرة على بعض معالم الجذب الُمفّضلة في شيكاغو - بدءاً من ملعب سولدجر فيلد التاريخي وصوالً إلى المتحف الميداني ومتحف العلوم 
والصناعة. وفي يوم صاٍف، يمكنك أيضاً اختالس النظر إلى المداخن حول منعطف بحيرة ميشيغان التي تشّكل عالمة فارقة لمدينة غاري الصناعية في والية إنديانا المجاورة.



الشخصيات:
استكشف التأثير الديناميكي لمدينة شيكاغو في 

مجاالت الموسيقى، والرياضة، والكوميديا، 
والسياسة، واشعر بأجوائها على مسرح 

Second City، والتقط صوراً مع أيقونات 
تجّسد مايكل جوردان، وأوبرا وينفري، وباراك 

وميشيل أوباما.

الملعب الحضري:
دلّل نفسك في عرض تقديمي مفعم 

بالحيوية لمدة ثالث دقائق لتتعّرف على 
ما يجعل من شيكاغو مدينة استثنائية 
للغاية - ستترك احتفاالتنا، ومعالمنا 

السياحية، وأماكن الجذب الثقافية لدينا، 
وفعالياتنا الرياضية، وغيرها الكثير، 

انطباعاً يخلد في الذاكرة!

األصول:
اكتشف بدايات شيكاغو، وتعّرف على حريق شيكاغو الكبير، 
واستكشف كيف أعادت مدرسة شيكاغو للعمارة بناء المدينة، 

وتجّول عبر نفق النهر الذي تغيّر اتجاهه للتعرف على المدينة 
خالل سنوات تكوينها.

الهندسة المعمارية:
استمتع بتجربة رؤية الهندسة المعمارية 
البارزة في شيكاغو من خالل مجموعة 
من الصور والمعارض وشاشة كبيرة 
 متحركة تحلّق بك عبر نهر شيكاغو! 

تعّرف على برج ويليس المشهور عالمياً، 
في الماضي وفي الحاضر، والتقط صورة 

بطريقة مبتكرة مع هوائيات برج ويليس 
الممتدة من األرض إلى السقف.

شيكاغو

مناظر الشوارع:
تعّرف على بعض أشهر المعالم السياحية في المدينة، بما في ذلك "شيكاغو" فوتو أوب 

المميز، والفتة ملعب ريغلي فيلد األسطوري، وبوابة السحاب )حبة الفول(، وشارع 
الفنون المميزة.

قطار "L" لمدينة شيكاغو:
اقفز على متن قطار نسخة طبق األصل من 
 ،"L" )  CTA( قطار هيئة النقل في شيكاغو

أو اجلس على مقعد أو تمّسك بدرابزين 
لتشعر أنّك حقاً في القطار واستمتع بجولة 
الفيديو لمدة ثالث دقائق عبر تسعة أحياء 

نابضة بالحياة في شيكاغو!

أطايب شيكاغو:
استمتع بالنظر إلى أشهر 

األطباق الشهية في شيكاغو، 
وتأكد من التقاط صور السيلفي 

مع البيتزا السميكة بحجمها 
األسطوري والهوت دوج بطول 
تسعة أقدام على طريقة شيكاغو!

أبواب جانبية:
تتوفر أبواب جانبية حسية طوال التجربة قبل الدخول إلى معارضنا 

األكثر حسية.

استمتع باإلطالالت الخالبة التي تمتد حتى أربع واليات، وبتجربة متحف تفاعلي 
جديد تبلغ مساحته 12,000 قدم مربع، وبزيارة ذا ليدج!


