
 

Onde dormir na Wind City! 

Localizado na fantástica Magnificent Mile, uma das zonas 

mais chiques da cidade, o hotel The Peninsula, de 5 luxuo-

sas estrelas, é uma das nossas recomendações para Chica-

go. Os seus 339 espaçosos e luxuosos quartos oferecem 

uma magnífica vista para a cidade e o seu conceituado spa 

faz as delícias dos seus hóspedes mais stressados. Se ficar 

hospedado numa das suas lindíssimas suites, poderá usufru-

ir do serviço de chauffeur do hotel, a bordo de um Mini 

Cooper S Clubman, que é decorado de acordo com a época 

festiva (por exemplo na Páscoa o carro transforma-se num 

coelho). Perto da Michigan Avenue, recomendamos tam-

bém o luxuoso 5* Four Seasons Chicago. Este fantástico 

hotel é tudo o que se espera de um Four Seasons: é magni-

fíco! Todos os seus 345 elegantes quartos contam com uma 

lindíssima vista para o bonito Lago Michigan ou para a cida-

de, e o hotel dispõe de um fantástico spa, de um ginásio e 

de uma piscina interior. Recomendamos ainda: o 5* Conrad 

Chicago, o 5* Park Hyatt, o 4*Fairmont Chicago, o 4* Hil-

ton Chicago, o 4* Palomar e o 4* JW Marriott. 
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Navegue no lago Michigan! 

Não há melhor maneira de conhecer os enormes arranha-

céus de Chicago: faça um tour no lago Michigan, tire foto-

grafias deslumbrantes e fique a conhecer esta lindíssima 

cidade de uma maneira diferente. Poderá também almoçar 

ou jantar a bordo do barco. E depois do passeio de barco 

nada melhor do que visitar o famoso Navy Pier, mais de 20 

hectares de lojas, restaurantes, parques, jardins, museus e 

atrações! E se não tiver vertigens recomendamos a famosa 

roda gigante, com uns pequeninos 45 metros de altura. 

 



 

Informações Úteis: A melhor época para visitar Chicago é de Maio a Outubro.  

Temperaturas médias (máxima diurna/mínima diurna): 

   
  

Aconselhamos que experimente a famosa e deliciosa Deep Dish Pizza, uma pizza à moda de Chicago, nós prometemos 

que não se arrependerá. Para isso poderá visitar os restaurantes Lou Malnati’s, Coalfire ou Gino’s. 

 

Chicago tem uma variedade imensa de bons restaurantes, nós aconselhamos que experimente: o Alinea, o Smith & Wol-

lensky, o Sable, o Goosefoot, o Nico Osteria, o Dusek’s e o 42 Grams. 

 

Aconselhamos também que faça uma visita ao famoso Eataly: um mercado gourmet/restaurante de influência italiana. 

Vale pela experiência e pela comida! 
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Para reservas ou informações contactar: 
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Em Portugal: 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@dmclinks.pt  
Telefone : 965663672 

www.dmclinks.pt 
 

 

Chicago é conhecida mundialmente pela sua beleza 

arquitetónica! Para os fãs de arquitetura recomendamos o 

tour à casa e ao estúdio de Frank Lloyd Wright, ou o tour 

à Farnsworth House de Miers Van der Rohe. Não poderá 

também deixar de fazer uma visita à famosa escultura de 

aço inoxidável, Cloud Gate (mais conhecida como o feijão, 

pela sua forma).  

Se quiser ter uma fabulosa vista panorâmica da cidade de 

Chicago nada melhor do que subir ao enorme Skydeck 

Chicago, de 412 metros. Se não tiver problemas de cora-

ção poderá visitar a varanda de vidro deste edifício, que 

sem dúvida dará umas excelentes fotografias.  

Para os fãs de compras aconselhamos a Michigan Avenue, 

que conta com lojas como a Prada, a Cartier, a Saks, a 

Nordstrom, entre outras.  

Para os fãs de museus aconselhamos o Field Museum of 

Natural History, o Adler Planetarium e o Shed Aquarium.  

Se quiser passar um fantástico dia em família recomenda-

mos uma visita a um dos mais antigos estádios de baseball 

dos EUA: o Wrigley Field, casa dos Chicago Cubs.  

Para terminar o dia, sugerimos que assista a um dos mui-

tos espectáculos da Broadway em Chicago. 


