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FRISSE LUCHT
Een wandeling langs het meer van 
Michigan. Zomer en winter een speciale 
belevenis. 

WINKELEN
Wie meer tijd heeft om te winkelen, 
flaneert over The Magnificent Mile. 
Officieel heet deze straat de North 
Michigan Avenue, maar de brede laan 
dankt zijn bijnaam aan de vele luxe 
winkels die er zijn gevestigd. Zo’n beetje 
alle grote merken hebben hier een filiaal. 

Vergeet in deze straat ook niet te 
stoppen bij the InterContinental hotel. 
Dit hotel diende ooit als luxe clubhuis voor 
een mannenclub die zich liet inspireren 
door de middeleeuwen en alles wat daar 
bij hoort. Van de buitenkant is dit niet te 
zien, maar binnen vind je bijvoorbeeld 
nog verschillende ridderzalen. Het hotel 
beschikt ook over een schitterend 
zwembad met Olympische afmetingen. 

WWW.ICCHICAGOHOTEL.COM 

CULTUREEL
Architect – en schrijver over zijn vak 
– Frank Lloyd Wright heeft een hele 
tijd in Chicago gewoond. De bedenker 
van de ‘prairie stijl’ heeft in Oakpark 
verschillende huizen ontworpen. In Frank 
Lloyd Wright Home and Studio krijg je 
een fascinerend overzicht van zijn leven 
en werk. Hij bouwde dit woonhuis voor 
zichzelf in 1889 als 22-jarige. Absoluut 
een aanrader!

WWW.FLWRIGHT.ORG/VISIT/HOMEANDSTUDIO

Het RSM-kantoor in de Noord-Amerikaanse stad ligt aan de 800, South Wacker Drive, 
vlakbij de Chicago River die dwars door het centrum loopt. RSM is actief in 120 landen met 
800 kantoren en zo’n 41.400 professionals. Nederlandse cliënten kunnen buigen op de 
wereldwijde expertise als ze zaken over de grens doen. RSM heeft in Nederland kantoren 
in Alkmaar, Amsterdam, Eindhoven, Haarlem, Heerlen, Maastricht, Roermond, Rotterdam, 
Schiphol, Utrecht en Venlo. 

DOE JE TIJDENS JE ZAKENTRIP CHICAGO - DE DERDE 
STAD VAN DE VERENIGDE STATEN - AAN, DAN MAG JE 
VOLGENS JORDI VAN DER STRUIS, DE MAN DIE SINDS 
FEBRUARI ONZE US-DESK TER PLEKKE BEMANT, 
DE VOLGENDE ZAKEN ECHT NIET MISSEN. 

LUNCH
Maak een tussenstop bij Eataly, Alti Cibi: 
een combinatie tussen een winkel en 
restaurant. Je kunt hier met een glas 
wijn in de hand winkelen, maar ook even 
lekker zitten om te eten. Ze gebruiken en 
verkopen hier allemaal mooie producten 
die een link hebben met Italië.  

WWW.EATALY.COM/US_EN/STORES/CHICAGO

DRANKJE
Tijdens de drooglegging werd er in 
een zogeheten ‘speak easy’ alcohol 
geschonken. Dit waren vaak verborgen 
ruimtes in bestaande bars. Bij Gilt Bar 
hebben ze zich hierdoor laten inspireren.

WWW.GILTBARCHICAGO.COM/

DINER
Chicago telt ongelooflijk veel restaurants. 
Eén van de beste van de stad is Alinea dat 
drie Michelinsterren telt. Reserveren kan 
alleen als je maanden van te voren weet 
wanneer je in Chicago bent en bereid 
bent bij het reserveren per persoon $600 
vooruit te betalen voor het vaste menu. 
Dat is dus exclusief drankjes…

WWW.ALINEARESTAURANT.COM

Een heel goed alternatief is Boka dat 
naast Alinea te vinden is aan North 
Halsted Street. Hier kun je ontzettend 
lekker eten, in een ontspannen sfeer.

WWW.BOKACHICAGO.COM

24 UUR IN CHICAGO


