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RED ROOF INN CHICAGO **
162 Ontario Street
Toerist klasse hotel, met een uitstekende ligging op 
amper één blok van Magnificent Mile, vlakbij 
restaurants, bezienswaardigheden en winkels. 
Achter de historische voorgevel gaat een hotel met 
degelijk modern comfort schuil. De 195 kamers zijn 
eerder klein en bieden alle moderne voorzieningen. 
U vindt er ook een restaurant en naast de deur is 
een fitness center (betalend). In de lobby biedt het 
hotel gratis koffie aan.

THE ESSEX INN ON GRANT PARK **(*)
800 South Michigan Avenue / Eight Street
Ongecompliceerd toerist class hotel vlakbij Grant 
Park en Soldiers Field. 255 kamers met klassieke 
inrichting. Restaurant, bar, lounge, buitenzwembad 
met zonne-terras, health-club vlakbij, valet parking 
bij het hotel. Gratis shuttle naar Magnificent Mile en 
The Loop waar shoppingcentra en restaurants 
gevestigd zijn.

HOLIDAY INN MART PLAZA HOTEL ***
350 North Orleans
Dit hotel werd gebouwd op het Apparel Center, vlak 
tegenover de Merchandise Mart. U geniet van een 
centrale ligging in de stad met uitzicht op de rivier 
en op downtown Chicago. De 521 kamers zijn 
verzorgd en voorzien van draadloos high speed 
internet, koffiezetapparaat, strijkvoor-zieningen, 
enz. Verder vindt u er: bar, restaurant, business 
center, gift shop, binnen zwembad en fitness center. 
Betalende parking bij het hotel.

INN OF CHICAGO ***
East Ohio Street
Uitstekende ligging, op  blok van Magnificent Mile, 
vlakbij het Millennium Park en de Navy Pier. Recent 
volledig aangepast aan de wensen van de meest 
veeleisende reiziger. Mooi, verzorgde kamers met 
alle moderne snufjes. U vindt er ook: lounge en 
lobby-bar, business center, betalende parking, 
'Skyline' terras op de 22ste verdieping. U kan ook 
gebruik maken (betalend) van alle sport-infrastructuur 
in de nabijgelegen Lakeshore Athletic Club. Ruime 
keuze aan restaurants en winkels in de buurt.

CHICAGO HILTON & TOWERS ****
720 South Michigan Avenue
First class hotel gelegen in het culturele hart van de 
stad, op wandelafstand van het Auditorium Theatre, 
het Shedd Aquarium en vlakbij Michigan Avenue's 
shopping-district. 1543 kamers met alle modern 
comfort. Athletic Club met binnen-zwembad, 
running track, sauna, whirlpool,... Diverse 
restaurants, lounge, live entertain-ment in Kitty 
O'Shea's Ierse pub. Betalend parkeren.

ALLEGRO HOTEL ***(*)
171 West Randolph Street
Uitstekend hotel; centraal gelegen in de stad vlakbij 
de theaterwijk, Magnificent Mile en de uitgaansbuurt 
van State Street. De 483 kamers zijn voorzien van 
gratis WiFi, flatscreen tv, i-home docking station 
en gratis yoga accessoires. Verder vindt u er een 
modern fitnesscentrum, een restaurant met originele, 
traditionele Italiaanse keuken en een uitgelezen wijn-
kaart. In de lobby-bar geniet u van een glas wijn of 
cocktail en een hapje na een dag sightseeing.

HOTEL PALOMAR ****
505 North State Street
Dit prachtig ‘boetiek’ hotel vindt u vlakbij Michigan 
Avenue en de Chicago-river op 10 min. wandelen 
van 360 Chicago (ex Hancock Tower) en Wringley 
Building. De 261 kamers zijn smaakvol ingericht met 
een origineel ‘kussenmenu’, MP3-dock, WiFi, minibar 
en alle moderne snufjes. Naast een uitstekend 
restaurant geniet u er ook van 24/24u fitness center, 
binnenzwembad met uitzicht op de skyline van de 
stad, bar en lounge. Gratis WiFi (publieke ruimtes).

CROWNE PLAZA CHICAGO METRO ***(*)
733 West Madison Street
Elegant, modern hotel, gelegen in het trendy "West 
Loop" district, op enkele blokken van het Financial 
District, Greektown, The United Center en van de 
voornaamste attracties in de stad. De 398 kamers 
zijn mooi en sfeervol gedecoreerd, hebben een 
eigen balkon en beschikken over alle moderne 
voorzieningen. 

HYATT REGENCY CHICAGO ****
151 East Wacker Drive
Indrukwekkend, luxueus torengebouw, gelegen 
aan Chicago River, vlakbij Michigan Avenue, met 
uitzicht op het meer. Prachtig glazen atrium met 
drukke lobby bar en veel zitruimte tussen echte 
bomen. De 2019 kamers hebben een klassieke 
inrichting in een geraffineerd decor, elegant donker 
houten meubilair en alle moderne voorzieningen. 
U vindt er ook: diverse restaurants, bar, boetieks, 
schoonheidssalon, business center en gym. Wellicht 
één van grootste hotels van Chicago maar toch 
garant voor een uitmuntende service.

RADISSON BLU AQUA  ****                
221 North Columbus Drive
Dit luxueus hotel bevindt zich in het moderen Aqua 
gebouw, in het hartje van de stad, vlakbij Magnificent 
Mile en op 5 min. wandelen van Millennium Park. 
Alle 334 kamers bieden een uitstekend comfort en 
kijken uit op Lake Michigan en de parken. De kamer 
zijn voorzien van flatscreen tv, gratis WiFi, minibar, 
badjas, enz. Het restaurant Filini serveert Italiaanse 
gerechten in een gezellige ambiance en in de bar 
geniet u van een ruime keuze aan wijnen en 
cocktails. Verder vindt u er een buitenzwembad 
(seizoen) met zonneterras, health & sportclub met 
binnenzwembad en fitness ruimte.

SOFITEL WATER TOWER  ****
20 East Chestnut Street
Uitzonderlijk klasse hotel, luxueus, gelegen op 
enkele minuten van de trendy boetieks van  
Magnificent Mile, the Art Institute, restaurants en 
bars. 415 ruime kamers verdeeld over een prisma 
van 32 verdiepingen glas, voorzien van alle modern 
comfort: high speed internet, safe voor laptop, 
minibar, enz. Verder vindt u er het Café des 
Architectes, een moderne brasserie, le Bar, fitness 
center, business center, enz..

CONRAD HOTEL CHICAGO  ****(*)
521 North Rush Street
Luxe hotel met prestigieuze ligging aan Magnificent 
Mile, met directe toegang tot grote winkelcentra 
zoals Nordstrom. De 311 kamers bieden een 
kwalitatief hoogstaand comfort in een warm, 
gezellig decor, voorzien van alle moderne faciliteiten 
en ruime badkamer. In dit historisch gebouw, recent 
volledig gerenoveerd, vindt u ook: cocktail-lounge 
en restaurant op de 5de verdieping, health club, 
fitness center en business center.

WESTIN MICHIGAN AVENUE ****(*)
909 North Michigan Avenue
Prachtig, luxueus hotel, gelegen in het hart van 
Chicago, op Magnificent Mile, vlak tegenover 
Bloomingdale’s. De lobby is indrukwekkend met 
marmeren vloer, marmeren pilaren en modern 
meubilair. Alle 756 kamers zijn voorzien van alle 
moderne snufjes, zwarte marmeren badkamer, 
haardroger, broekpers, enz. Verder biedt het hotel: 
restaurant, lounge, schoonheidssalon, boetieks, 
gym, business center en betalende parking. 

BURNHAM HOTEL **** 
1 West Washington
Een vaste waarde tussen de 'boetiek' hotels van de 
stad. Een juweeltje op gebied van architectuur, 
behorende tot de National Trust of Historic Hotels. 
Gelegen op 3 blokken van Millennium Park en 1 blok 
van het theater district. Heel opvallende, exotische 
en kleurrijke inrichting. Prachtige modern ingerichte 
kamers. U vindt er ook het Atwood Café, fitness 
center, enz.

INSIDE CHICAGO CITY TOUR - DUUR ONG. 4U.
Een uitgebreide stadsrondrit met lokale gids, waarbij 
u kennis maakt met de voornaamste bezienswaardig-
heden van deze indrukwekkende metropool.  
Prijs volw.: 48 euro Kind 5-14j.: 30 euro

INSIDE CHICAGO - THE 'GRAND CITY TOUR' + 
HANCOCK TOWER 360 - DUUR ONG. 5 1/2U.

Idem zoals de hiervoor vermelde 'Grand City Tour' + 
toegangsticket en bezoek aan 360 CHICAGO (ex 
John HANCOCK TOWER).    
Prijs volw.: 66 euro Kind 5-14j.: 42 euro

CHICAGO EXPLORER PASS
EXPLORER PASS + 3 Attracties
Prijs volw.: 73 euro Kind -12j.: 47 euro
EXPLORER PASS + 4 Attracties
Prijs volw.: 96 euro Kind -12j.: 63 euro

CHICAGO BIG BUS 24HRS HOP-ON/HOP-OFF 
Hop-on/Hop-off ticket voor een rit van ongeveer 13 
miles (20 km) door de stad. Totale duur van één rit 
is 2u. maar het ticket blijft 24u. geldig.
Prijs volw.: 33 euro Kind 5-15j.: 19 euro

CHICAGO 48HRS HOP-ON/HOP-OFF 
Prijs volw.: 40 euro Kind 5-15j.: 22 euro

ALL DAY BIKE RENTAL - FIETSHUUR VOOR 24U.
Prijs volw.: 36 euro Kind 5-17j.: 27 euro

CHICAGO CITYPASS
Geldig voor 9 dagen. Voorziet toegang tot : Skydeck 
Chicago, Shedd Aquarium, The Field Museum, 360 
Chicago Observation Deck OF Museum of Science and 
Industry, Adler Planetarium OF Art Institude of Chicago.   
    Prijs volw.: 102 euro          Kind 2-11j.: 84 euro

SPIRIT LUNCH CRUISE 
Prijs volw.: 69 euro Kind 4-12j.: 50 euro

SPIRIT DINNER CRUISE 
Prijs volw. & kind: 112 euro
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Raadpleeg onze website voor prijzen en beschikbaarheden website http://www.wnw.be/hotel
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