knip de
stippellijn
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dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Giardini Pubblici
Villa Reale/GAM
Dondup Casa Milano
Patrizia Pepe
Nobu
Salvatore Ferragamo
Il Salumaio
Museo Bagatti Valsecchi
Armani Casa
Bar Martini
Palazzo Morando - Costume Moda Immagine
Café Cova
DoDo
Casa degli Omenoni
Casa del Manzoni
Museo Poldi Pezzoli
Teatro alla Scala
Ristorante Trussardi alla Scala
Galleria Vittorio Emanuele II
K-way
Ferrari Store
Pasticceria Marchesi
Camparino in Galleria
Duomo
Palazzo Reale
Museo del Novecento
La Rinascente
Da Luini
The Brian&Barry Building
Bottiglieria da Pino
Chiesa di San Bernardino alle Ossa
Ca’ Grande
Torre Velasca
Basilica San Nazaro Maggiore

ROUTE
centro
OVER DE ROUTE

Deze wandeling neemt je mee langs de meest bekende bezienswaardigheden van Milaan
zoals de Duomo, het Teatro alla Scala en de Galleria Vittorio Emanuele II. Daarnaast zijn er
verschillende musea in deze route die een bezoek waard zijn. Shoppers kunnen op deze route
hun slag slaan. Je loopt zowel door het ‘Quadrilatero della Moda’ waar alle grote modehuizen
minstens een winkel hebben als door Corso Vittorio Emanuele II die wordt gedomineerd door
de grote internationale winkelketens.

DE WIJKEN
Het centrum van Milaan is tegelijkertijd ook het oudste deel van de stad, waar in de Romeinse
tijd al bebouwing was. Aan de noordoostzijde van het centrum vind je de Giardini Pubblici
Indro Montanelli, waar de Milanesen graag gaan sporten. Liefhebbers van wetenschap en
cultuur kunnen terecht in een van de musea in en aan het park.
Als je onder de voormalige Porta Nuova door bent gelopen kom je al snel in een gebied dat
typisch is voor Milaan. Want ondanks dat de stad meer heeft te bieden dan mode en design,
kan je in het centrum wel van hartenlust shoppen. De meest chique winkels zijn gevestigd in
het Quadrilatero della Moda, het gebied tussen Via Monte Napoleone, Via Manzoni, Via della
Spiga en Corso Venezia. In dit (gedeeltelijke) voetgangersgebied zijn niet alleen etalages te
bewonderen, maar ook mooie gebouwen en paleizen. Op zaterdag kunnen ook de
autoliefhebbers hier hun ogen uitkijken, wanneer de Via Monte Napoleone in een boulevard
veranderd waarover de duurste sportauto's rijden. Je vindt er verder twee museumwoningen.
Het is hier minder druk en daardoor is het plezierig rondlopen door de smalle straatjes.
De belangrijkste bezienswaardigheden staan in het centrum van de stad, rondom het Piazza
del Duomo. Het is hier een prettige chaos van toeristen die selfies maken, Milanesen die zich
naar hun werk haasten en duiven die tot ieders verbazing nog steeds gevoerd mogen worden.
Maak foto's en beweeg je daarna van het plein naar je volgende bestemming. Ga bijvoorbeeld
naar het Museo del Novecento en flaneer door de beroemde Galleria Vittorio Emanuele II.
Deze overdekte passage zorgt voor een waardige verbinding tussen het Piazza del Duomo en
het Teatro alla Scala.
Ten zuiden van het Piazza del Duomo staat een van de oudste gebouwen van de stad, dat
tegenwoordig gebruik wordt als hoofdlocatie van de Università Statale. Het is een rustig

gebied met mooie kerken, leuke restaurants en kleine winkels.

WEINIG TIJD

Duomo + Galleria Vittorio Emanuele II + Rondje Via Monte Napoleone + Teatro alla
Scala + Museo del Novecento

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.10 km)
Begin in de Giardini Pubblici Indro Montanelli 1 /2/. Wandel door het park en bezoek het
GAM 3 . Eenmaal buiten ga je links Via Palestro op. Steek Via Senato over en ga shoppen
voor je interieur 4 . Loop terug naar Via Manzoni 5

6 en vervolgens links Via Monte

Napoleone in. Links in Via Gesù kun je heerlijk Italiaans eten 8 of het Museo Bagatti
Valsecchi bezoeken 9 . Ga aan het einde rechts en loop over Via della Spiga totdat je uitkomt
op Corso Venezia 10 11 . Ga hier rechts en wandel tot Piazza San Babila. Loop rechts de
smalle Via Bagutta in. In Via Sant'Andrea kan je het Palazzo Morando 12 bezoeken. Loop naar
Via Monte Napoleone, drink een kop koffie met lekkers 13 en ga linksaf voor luxe auto's en
winkelplezier /14/ 15 . Ga terug tot aan de kruising en sla links Via Pietro Verri in. Aan het einde
van Piazza Meda zie je rechts een bijzondere gevel 16 of bezoek je een van de twee
museumwoningen 17 18 . Vanaf Via Manzoni ga je naar Piazza della Scala, koop een kaartje
voor de opera of bezoek het museum 12 en eet een lichte lunch bij Trussardi 13 . Wandel
door de chique passage 21 , bewonder de etalages of ga een winkel in 22 23 . Drink een kop
koffie al banco 24 met uitzicht op de mozaïkvloer of een aperitivo 25 en bewonder vervolgens
het belangrijkste monument van Milaan 26 . Aan dit plein liggen twee musea: een met
wisselende tentoonstellingen 27 en een vaste collectie moderne kunst 28 . Wandel een
rondje om de kathedraal en bekijk de grootste glas-in-lood ramen van Europa. Bij Rinascente
kan je winkelen of wat eten en drinken met uitzicht op de Duomo 29 . Als je zin hebt in een
snelle snack ga je naar Luini 30 . Ga rechts en direct weer rechts en loop Via Agnello uit. Sla
linksaf Corso Vittorio Emanuele II in. Hier vind je alle grote winkelketens. Steek Piazza San
Babila over en breng een bezoek aan The Brian & Berry Building om te shoppen of wat te eten
31 . Ga rechtsaf Via Cerva in 32 . Aan het einde van de straat ga je rechts en direct links Corso

Europa op. Steek over en verbaas je over de decoraties gemaakt van menselijke skeletten 33 .
Koop een boek of drink wat bij Colibrì (34). De binnenplaatsen van Ca' granda 35 zijn een
bezoek waard. Van een afstandje beoordeel je het meest besproken gebouw van Milaan 36 .
Bezoek de Basiliek en sluit je dag af met een aperitivo en hapjes op basis van mozzarella (38).
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1 GIARDINI PUBBLICI - LEUK OM TE DOEN

Wil je even bijkomen van al het wandelen en shoppen, ga dan naar de Giardini Pubblici. In dit
park kun je op een bankje heerlijk van de zon genieten of je aankopen bekijken. Het is
aangelegd in Engelse stijl en heeft veel goed onderhouden gazons en vijvers met fonteinen. In
het park staat het Natuurhistorisch Museum en er is een planetarium. Het planetarium is
prachtig vanbinnen en leuk om met kinderen te bezoeken.
via palestro / bastioni di porta venezia, dagelijks 6.30-23.30, metro 1 palestro, 3 turati

via gastone pisoni 1, www.noburestaurants.com/milan, +39(0)2-62312645, ma-za 12.30-14.30
& 19.30-23.30, zo 19.30-23.30, prijs per persoon inclusief huiswijn € 80, metro 3
montenapoleone
7 SALVATORE FERRAGAMO - SHOPPEN

Het schoenenmerk Salvatore Ferragamo bestaat al sinds de jaren 20. Eind jaren 30 ontwierp
de bekende Italiaanse schoenontwerper de sleehak, die een enorme hype werd. Filmiconen
als Judy Garland en Greta Garbo liepen op zijn schoenen. Ferragamo maakt ook accessoires
en kleding. In de zaak aan Via Monte Napoleone 3 koop je damesschoenen en op nummer 20

3 VILLA REALE/GAM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In de Giardini Pubblici ligt Villa Reale uit 1793, waar Napoleon ooit heeft overnacht. Hier is de
GAM gehuisvest, de Galleria d’Arte Moderna. Het museum toont een collectie 19e-eeuwse
Italiaanse kunst met schilderijen en beelden van diverse kunstenaars, zoals Piccio en Pellizza.
Daarnaast heeft het museum een internationale verzameling met kunstwerken van onder
meer Matisse, Van Gogh en Picasso.
via palestro 16, www.gam-milano.com, +39(0)2-88445947, di-zo 9.00-17.30, entree € 5, metro
1 palestro
4 DONDUP CASA MILANO - SHOPPEN

Ben je een liefhebber van denim en op zoek naar de perfecte jeans? Breng dan een bezoek
aan Dondup Casa Milano. Deze flagshipstore is momenteel de enige exclusieve Dondupzaak wereldwijd. De mooie, ruime winkel en de rustgevende ambiance nodigen uit om je
perfecte Italiaanse designeroutfit te scoren. Het merk staat bekend om de jeans, maar
ontwerpt tegenwoordig ook complete kledingcollecties voor heren, dames en kinderen. Daarvoor worden ook andere materialen dan denim gebruikt.
via della spiga 50, www.dondup.com/en/casa-dondup, +39(0)2-20242232, ma-za 10.30-19.30,
zo 12.00-19.00, metro 3 montenapoleone

kunnen de heren terecht.
via monte napoleone 3 & 20, www.ferragamo.com, +39(0)2-76000054, ma-za 10.00-19.30, zo
11.00-19.00, metro 3 montenapoleone
8 IL SALUMAIO - ETEN & DRINKEN

Restaurant Il Salumaio, wat ‘vleeswarenwinkel’ betekent, is gevestigd in een oud palazzo
waar ook het Museo Bagatti Valsecchi zit. In dit restaurant kun je op-en-top genieten van
traditioneel Italiaans eten. Je wordt omringd door Milanezen, van wie er vele in dit
modedistrict werken. Er is tevens een vleeswarenwinkel. In de bar-bistro kun je overdag
terecht voor goede koffie. Zomers is er op het binnenplein een fijn terras, waar je tijdens je
maaltijd kunt genieten van het mooie gebouw en de Italiaanse sfeer.
via santo spirito 10 / via gesù 5, www.ilsalumaiodimontenapoleone.it, +39(0)2-76001123, maza 8.00-23.00, twee gangenmenu met wijn € 40, metro 1 san babila, 3 montenapoleone
9 MUSEO BAGATTI VALSECCHI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Museo Bagatti Valsecchi is gevestigd in een palazzo uit het eind van de 19e eeuw.
Vroeger was dit het woonhuis van twee broers, de baronnen Fausto en Giuseppe Bagatti
Valsecchi. De erfgenamen besloten dat hun uitgebreide verzameling renaissancekunst niet
verloren mocht gaan. Ze wilden de mensen een kijkje laten nemen in het huis zoals het

5 PATRIZIA PEPE - SHOPPEN

Voor vrouwen die zich geen Prada of Gucci kunnen veroorloven, is Patrizia Pepe een
geweldig alternatief. Deze Italiaanse ontwerpster uit Florence maakt stoere en toch
vrouwelijke kleding. Het zijn kledingstukken die je elke dag kunt dragen, maar ze hebben wel

destijds was.
via gesù 5, www.museobagattivalsecchi.org, +39(0)2-76006132, di-zo 13.00-17.45, entree € 9
(wo € 6), metro 1 san babila, 3 montenapoleone

een vleugje glamour. Haar ontwerpen zijn niet overal verkrijgbaar, zo heb je toch iets
bijzonders.
via alessandro manzoni 38, www.patriziapepe.com, +39(0)2-76014477, ma-za 10.00-19.30, zo
11.00-19.30, metro 3 montenapoleone
6 NOBU - ETEN & DRINKEN

Voor wie bereid is diep in de buidel te tasten, is het exclusieve Japanse restaurant Nobu de
place to be. Grote kans dat je hier een beroemd model of filmster tegenkomt. Je gaat vooral
naar Nobu om gezien te worden, want het eten is – hoewel verrukkelijk! – ontzettend duur.
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Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

INGE DE BOER

In 2012 verhuisde Inge met haar vriend naar Milaan, met het
idee een jaar te genieten van het leven in het buitenland.
Maar het beviel zo goed, dat ze zijn gebleven. Deze grote
maar compacte stad is volop in ontwikkeling en geeft
regelmatig een excuus om nieuwe plekken te ontdekken.
Wanneer Inge de stad zat is, pakt ze de trein naar het
noorden om te wandelen in de bergen of een duik te nemen
in het Lago di Como. Eten is haar werk: ze organiseert
inspiratiereizen voor professionals uit de foodsector en een
food tour door Milaan voor liefhebbers.
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