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PAGTINGIN SA TIMOG

PAGTINGIN SA SILANGAN

PAGTINGIN SA HILAGA
Sa hilaga, makikita mo ang marami sa iba pang mga kilalang skyscraper na tumutulong sa pagbuo ng iconic na skyline ng Chicago. Makikita mo 
rin ang Ilog ng Chicago, Parkeng Zoo ng Lincoln, at ang sikat sa mundo na si Wrigley Field. Tumingin sa abot-tanaw at magsisimula mong makita 
kung paano natulayan ng paglago ng lungsod ang hangganan upang makahalubilo sa mga lungsod ng timog Wisconsin.

Sumilip sa silangan at pagmasdan ang mga nakamamanghang tanawin ng isa sa pinakamalaking freshwater na lawa sa mundo, ang Lawa ng 
Michigan. Ang lupain sa tabi ng lawa ay tahanan ng magagandang parke at kultural na atraksyon kabilang ang Millennium Park, Shedd Aquarium, 
Grant Park, Northerly Island, at Adler Planetarium. Sa silangan, sa kabila ng tubig, maaari mo lamang makita ang baybayin ng Michigan.

Tumingin sa timog at tangkilikin ang mga tanawin ng ilan sa mga paboritong atraksyon ng Chicago - mula sa makasaysayang Lugar ng 
Sundalo hanggang sa Museo ng Lugar at sa Museo ng Agham at Industriya. Sa isang maaliwalas na araw, maaari mo pang mapansin ang mga 
smokestack sa paligid ng Lawa Michigan na tanda sa industriyal na lungsod ng Gary sa kalapit na Indiana.



Mga tao:
Saliksikin ang masiglang 
impluwensya ng Chicago sa musika, 
palakasan, komedya, at pulitika, 
damhin ang vibe sa entablado ng 
Ikalawang Lungsod, at mag-pose 
kasama ang mga icon na sina 
Michael Jordan, Oprah Winfrey at 
Barack at Michelle Obama.

Urban na Palaruan:
Magbabad sa isang 
masigla, tatlong minutong 
pagtatanghal sa kung ano 
ang gumagawa sa Chicago 
na pambihira - ang aming 
mga pagdiriwang, landmark, 
kultural na atraksyon, mga 
kaganapang pangkalakasan 
at higit pa na mag-iiwan ng 
pangmatagalang impresyon!

Mga simula,
Tuklasin ang mga simula ng Chicago, harapin 
ang Malaking Sunog ng Chicago, saliksikin 
kung paano muling itinayo ng Chicago School 
of Architecture ang lungsod, at suriin ang aming 
Pagbaligtad sa tunnel ng Ilog upang malaman ang 
tungkol sa lungsod sa panahon ng pagbuo nito.

Arkitektura
Danasin ang kilalang 
arkitektura ng Chicago sa 
pamamagitan ng isang 
koleksyon ng mga larawan, 
eksibit, at isang animated, 
malaking screen fly-through 
pababa sa Ilog ng Chicago 
River! Alamin ang tungkol 
sa sikat sa buong mundo na 
Willis Tower – nakaraan at 
kasalukuyan - at malikhaing 
mag-pose gamit ang floor 
hanggang ceiling ng mga Willis 
Tower antenna.

CHICAGO

Mga Streetscape:
Kumonekta sa ilan sa mga pinakasikat na landmark ng lungsod 
kabilang ang aming signature na "Chicago" photo op, ang 
maalamat na si Wrigley Field marquee, Cloud Gate (The Bean), at 
orihinal na street art.

“L” Train ng Chicago:
Sumakay sa full-scale na CTA 
“L” na kopya ng tren, kumuha ng 
upuan o humawak sa handrail 
para talagang maramdaman 
ang tren at tangkilikin ang 
tatlong minuto na video 
tour sa siyam na masiglang 
kapitbahayan ng Chicago! 

Mga Lasa ng 
Chicago:
Kunin ang biswal na lasa 
ng mga pinaka-iconic 
na putahe ng Chicago 
at siguraduhing makuha 
ang iyong mga selfie 
sa aming mas malalaki 
kaysa sa karaniwan na 
deep-dish pizza at ang 
aming nine-foot ang 
haba na Chicago-style 
hot dog!

Mga Bypass na Pintuan:
Magagamit ang mga sensory bypass na pinto sa 
buong karanasan bago ang aming mas sensory 
na mga eksibit.

Danasin ang mga kamangha-manghang tanawin na sumasaklaw hanggang 
sa apat na estado, ang isang ganap na bagong 12,000 square foot na 

interaktibong museo, at Ang Ledge


