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De um lado, altíssimos arranha-céus projetados por 
arquitetos famosos. De outro, centenas de parques 
(são mais de 500) e uma extensão de areia de 45 km 
beirando o lago Michigan, o maior dos Estados 

Unidos. Entre o concreto e a natureza, Chicago é a soma 
de muitas formas de diversidade. Terceiro maior aglomera-
do urbano do país, a cidade conta com todos os superlati-
vos que uma metrópole pode oferecer. O centro, chamado 
de Loop, é berço de gigantes verticais, como o John Han-
cock, com 100 andares, e o Willis Tower, com 108. Do ob-
servatório desses prédios, é possível conferir o projeto urba-
nístico de mestres da arquitetura, como Daniel Burnham 
e Louis Sullivan, que se mobilizaram para reconstruir a re-
gião depois do incêndio que destruiu 18 mil edifícios, em 
1871. Vem daí o trecho da Michigan Avenue batizado de 
Magnificent Mile, espaço dedicado às lojas de grife, aos ho-
téis cinco estrelas e ao movimento mais frenético da cidade. 
Para se juntar aos fashionistas, basta circular nas imediações 
da E. Superior e E. Oak Street, onde ficam os templos do 
consumo de luxo, como Jimmy Choo, Chanel e Hermès.

Para quem gosta de arte, a cidade é generosa. Seja no Art 
Institute, seja a céu aberto, nunca falta o que apreciar. O 
Cloud Gate, de Anish Kapoor, é uma escultura de mercú-
rio em forma de feijão, que atrai milhares de turistas ao Mil-
lenium Park. Há também peças de Picasso e Jean Dubuffet, 
expostas no hall do Daley Plaza (50, W. Washington Street). 

Quando o assunto é vida noturna, Chicago conserva a 
fama de ser um dos lugares mais musicais dos Estados Uni-
dos. Não à toa, Frank Sinatra dedicou algumas canções à  
cidade, caso de My Kind of Town, em que a descreve como 

vibrante e gentil. Os ritmos aqui são variados, com des-
taque para o blues, que agita os clubs locais desde os anos 
1940. Buddy Guy, um dos precursores do gênero, tem 
casa com seu nome, onde se apresenta semanalmente. 
Há ainda a turma do indie rock, que circula pelos fervi-
dos bares de Wicker Park e invade o festival Pitchfork, 
no verão. O Lollapalooza, que teve edição em São Pau-
lo em abril passado, nasceu em Chicago, em 1991, e todo 
mês de agosto reúne cerca de 150 mil pessoas no Grant 
Park não só por causa dos shows mas também pela expe-
riência gourmet, com direção do chef Graham Elliot. 

Aliás, gastronomia é um assunto levado a sério na cida-
de. Grant Achatz, chef proprietário do premiado Alinea, 
três estrelas no guia Michelin, é o maior destaque regional. 
Mas são muitos os endereços célebres da chamada cozinha 
progressista. Para comer como os foodies locais, siga para 
o West Loop, bairro onde estão Next, The Publican, Girl 
and the Goat e as mesas mais concorridas do momento. 

Mesmo com todo o agito cosmopolita, Chicago oferece 
muito espaço para diversões ao ar livre. Dependendo da es-
tação, a paisagem e as atrações mudam de figura. No verão, 
entre junho e agosto, em quase toda a extensão do lago Mi-
chigan, é possível curtir a praia de água doce. No outono (de 
setembro a novembro) e na primavera (de março a maio), a ci-
dade ganha um tom bucólico e romântico, perfeito para um 
piquenique no Chicago Botanic Garden. Já no inverno (de 
dezembro a fevereiro), neva e o termômetro bate bem abaixo 
de zero grau. Hora de aproveitar as dezenas de pistas de pati-
nação no gelo. Independentemente da temperatura e do ti-
po de programa, ir para Chicago nunca esteve tão na moda.

Com swing musiCaL, obras dE artE E árEas vErdEs, ChiCago 
Entra na rota dos dEstinos mais dEsCoLados do momEnto. 

All 
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Jardim no rooftop 
da prefeitura  

de Chicago.
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ONDE  
cOmEr
alinea e next
Um chef, dois endereços. grant achatz é um dos 
mais bem-sucedidos representantes da escola mo-
lecular. À frente do alinea, considerado o sétimo 
melhor do mundo pela revista Restaurant, serve 
no menu degustação (210 dólares) delícias como o 
black truffle, um ravióli recheado com trufa, parme-
são e alface. Já no Next, o cardápio temático é reno-
vado a cada três meses. Em vez de reserva, vende 
ingressos concorridíssimos (a partir de 85 dólares), 
anunciados no site. Alinea, 1723, N. Halsted Str., tel. 
(1 312) 867 0110. www.alinea-restaurant.com. Next, 
953, W. Fulton Market. www.nextrestaurant.com.

girl and the goat
Stephanie izard ficou famosa ao vencer o programa  
Top Chef em 2008, mas o prestígio mesmo veio por 
meio desse badalado restaurante. a especialidade é a 
carne de cabra, mas tem também boas opções vege-
tarianas. a atriz gwyneth Paltrow declarou ser esse 
seu endereço favorito na cidade. 809, W. Randolph 
Str., tel. (1 312) 492 6262. www.girlandthegoat.com.

hot ChoColate
atrai público animado para o brunch, quando 
serve clássicos americanos, como ovos com ba-
con, bagel e panquecas. o ponto alto do menu 
são as sobremesas de chocolate assinadas 
pela chef Mindy Segal. 1747, N. Damen Ave., tel.  
(1 773) 489  1747. www.hotchocolatechicago.com.

aveC
o chef proprietário, Paul Kahan, é famoso por seus 
empreendimentos gastronômicos de sucesso, 
caso desse wine bar minimalista com cardápio ins-
pirado em regiões vinícolas. as mesas comunitá-
rias atraem o público moderno. 615, W. Randolph, 
tel. (1 312) 377 2002. www.avecrestaurant.com.

ONDE  
ficAr
the  Peninsula
Da janela das confortáveis suítes, é possível 
acompanhar o movimento da Magnificent Mile, 
onde as lojas de luxo se concentram. Depois das 
compras, relaxe no spa, que já recebeu Jennifer 
aniston. Suíte executiva para casal a partir de 975 
dólares. 108, E. Superior Str., tel. (1 312) 337 2888. 
www.peninsula.com/chicago.

PubliC
inaugurado em 2011 por ian Schrager, sócio do le-
gendário Studio 54, o hotel butique tem o famoso 
restaurante Pump Room, que já serviu estrelas 
como frank Sinatra e audrey hepburn. o menu 
original, de 1938, foi reformulado pelo chef Jean-
georges Vongerichten. Diárias para casal a partir 
de 395 dólares. 301, N. State Parkway, tel. 
(1 312) 787 3700. www.publichotels.com.

sax hotel
Da localização ao décor, tudo inspira boemia. À 
beira do rio Chicago, tem quartos amplos, unindo 
art déco com eletrônicos de última geração. No 
complexo, o Crimson Lounge atrai fashionistas 
nas noites de música eletrônica. Diárias para ca-
sal a partir de 249 dólares. 333, N. Dearborn, tel. 
(1 312) 245 0333. www.hotelsaxchicago.com.

longman & eagle
“Comer, beber e dormir.” Essas são as máximas des-
se hotel-restaurante, ou vice-versa. Serve refeições 
preparadas com ingredientes orgânicos. o uísque é 
a estrela da casa – são 38 opções. Para viver a expe-
riência completa, hospede-se em um dos seis quar-
tos, decorados de maneira única. Diárias para casal a 
partir de 85 dólares. 2657, N. Kedzie Ave., tel. (1 773) 
276 7110. www.longmanandeagle.com.

hotel linColn
Recém-inaugurado no bairro de Lincoln Park, o 
endereço foge do padrão das grandes redes ho-
teleiras – é todo mobiliado com objetos vintage. 
abriga o Perennial Virant, frequentado por gour-
mets da cidade. Diárias para casal a partir de 139 
dólares. 1816, N. Clark Str., tel. (1 312) 254 4700. 
www.jdvhotels.com/hotels/chicago/lincoln.
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as praias do lago 
Michigan são o atrativo 

do verão na cidade.
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ONDE  
pAssEAr
millenium Park 
No coração do Loop, esse parque público ofere-
ce ótimas atrações. Difícil não sacar a câmera 
fotográfica diante de obras como Cloud Gate, 
apelidado de Bean (feijão), e Crown Fountain, 
fonte que projeta imagens de rostos de diversas 
etnias. No verão, concertos gratuitos de música 
clássica embalam os finais de tarde no Jay Pritz-
ker Pavilion. No Lurie garden, aproveite o lava-
pés de água corrente. www.millenniumpark.org.

 

art institute of ChiCago 
fundado em 1879, o museu abriga também uma 
escola de arte. Vem daí a alta circulação de jo-
vens nas galerias, repletas de clássicos do im-
pressionismo, com pinturas de Monet e Renoir. 
até 3 de setembro, exibe a maior retrospectiva 
já feita do trabalho de Roy Lichtenstein, um 
dos precursores da pop art. 111, South Michigan 
Ave., tel.  (1 312) 443 3600. www.artic.edu.

green mill 
antigo reduto do mafioso al Capone, nos anos 1920, 
hoje o bar é ponto de encontro de turistas e boêmios 
locais. tem boa programação de jazz, com destaque 
para o trio comandado por Kimberly gordon, que se 
apresenta aos domingos. 4802, N. Broadway Ave., 
tel. (1 773) 878 5552. www.greenmilljazz.com.

John hanCoCk observatory 
Não é o prédio mais alto, mas possui a vista 
mais bonita da cidade. Do 94º andar, onde fica 
o café Lavazza, é possível admirar a imensidão 
do lago Michigan, combinada com a arquitetu-
ra central, numa visão de 360º. o horário mais 
concorrido é o do pôr do sol. 875, N. Michigan 
Ave., tel. (1 312) 751 3680. www.jhochicago.com.

Caf river Cruise 
guiado por voluntários do architecture founda-
tion, o passeio de barco pelo rio Chicago dá um 
banho de história. Com duração de 90 minutos, 
o tour passa por cerca de 50 edifícios famosos. 
impressiona a grandiosidade de prédios como o 
Merchandise Mart e o Wrigley. 224, S. Michigan 
Ave., tel. (1 312) 922 8687. www.architecture.org.

ONDE  
cOmprAr
dovetail  
faz um mix esperto de vintage com coleções da 
temporada. as joias assinadas por Laura Lombar-
di, nativa de Chicago, merecem atenção especial. 
Seus brincos e colares de design arquitetônico são 
a cara da cidade. 1452, W. Chicago Ave., tel. (1 312) 
243 3100. www.dovetailchicago.com.

ikram 
Multimarcas mais famosa da cidade, as peças têm 
curadoria da proprietária, ikram goldman, que já 
foi stylist de Michelle obama. alexander McQueen e 
azzedine alaïa são algumas das grifes famosas que 
dividem as araras com marcas locais, como a Creatu-
res of the Wind. 15, E. Huron Str., tel. (1 312) 587 1000. 
15, East Huron Str. www.ikram.com.

57th book store  
Embora o endereço oficial dos obama seja a Casa 
Branca, a família mantém sua antiga residência no 
hyde Park, onde não raro circula pelo comércio 
local, caso dessa simpática livraria. Com fachada 
discreta, possui uma extensa seleção de livros 
de mistério e gastronomia. 1301, E. 57th Str., tel.              
(1 773) 684 1300. www.semcoop.com.

mCa store  
Depois de conhecer o acervo do Museum of Contem-
porary art, fazer compras na loja anexa é um progra-
ma irresistível. objetos de decoração, livros e acessó-
rios de moda ganham toques artísticos. Perfeito para 
adquirir lembranças de viagem. 220, E. Chicago 
Ave., tel. (1 312) 280 2660. www.mcachicago.org.

asrai garden  
Especializada em arranjos florais, a loja dispõe de 
objetos de decoração de estilo romântico. Entre 
os itens mais bacanas, louças de Laura Zindel, 
com desenhos artesanais de pássaros e insetos. 
Quadros, velas e os cosméticos da Santa Maria 
Novella, clássica perfumaria italiana, fazem dessa 
pequena loja um grande achado. 1935, W. North 
Ave., tel. (1 773) 782 0680. www.asraigarden.com.
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