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SANT'AMBROGIO & CENTRUM-ZUID
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci
Basilica San Vittore al Corpo
Basilica di Sant’Ambrogio
Università Cattolica
Caminadella Dolci
Mama Milano
Oasi del Gelato
Rebus
Kitchen
Pasticceria Cucchi
Biffi
Coccinelle
Mercato di Viale Papiniano
Le Biciclette
Zio Pesce
Drogheria Milanese
Premiata Pizzeria
Anfiteatro Romano / Antiquarium Alda Levi
Antica Porta Ticinese
Colonne di San Lorenzo
Basilica San Lorenzo Maggiore
Cantina della Vetra
Tasca
Scout
Nami
Studio Museo Francesco Messina
Tezenis
Chiesa di Sant’Alessandro in Zebedia
La Vecchia Latteria
Chiesa di San Satiro
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>> ETEN & DRINKEN
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Basilica di Sant’Ambrogio + Colonne di San Lorenzo + Peck + Museo Nazionale della
Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci + Anfiteatro Romano

& CENTRUM-

OVER DE ROUTE

Liefhebbers van kerken, Romeinse zuilengalerijen en musea kunnen met deze wandeling hun
hart ophalen. Het is een route van contrasten: serene straatjes rondom de voor Milanezen
belangrijkste kerk Sant’Ambrogio en dan plots de bedrijvigheid van studenten rond de
Università Cattolica en het bruisende uitgaansleven bij de Colonne di San Lorenzo. Deze
wandeling is goed te combineren met route 1 en 3.

DE WIJKEN

De wijk rondom de Basilica di Sant’Ambrogio, een van de oudste kerken van Milaan, ademt
een rustige sfeer en wordt gekenmerkt door smalle straatjes met oude, statige panden. Hier
en daar zit een levensmiddelenwinkel of tabakszaak. In (de resten van) het voormalige
klooster van de Sant’Ambrogio is de Università Cattolica gevestigd. Overdag is het een komen
en gaan van studenten. Rond lunchtijd houden ze zich op in de cafés en de straatjes rondom
de universiteit staan vol met hun scooters. Het personeel van de kantoren en ontwerpbureaus
uit de buurt gaat ook graag buiten de deur lunchen of een aperitivo drinken na het werk. Zo
komen er steeds meer bars, cafés en restaurants bij. Doordat ze verstopt in de wijk liggen en
er nauwelijks terrassen zijn, blijft het relatief rustig op straat.
Vooral in de winkelstraten Corso Genova en Via Torino, waar veel jeans- en schoenenwinkels
zitten, is het druk. Dit komt zowel door de ligging als door de traditie. De Via Torino verbindt
het centrum met de Antica Porta Ticinese. Het is een van de oudste straten van de stad en
hier waren vroeger de werkplaatsen en cafés te vinden. Met het verbreden van de straat voor
de trambaan, zijn de meeste gebouwen tegen de vlakte gegaan en de huidige zijn ervoor in de
plaats gekomen. De zijstraten van de Via Torino hebben wel hun oorspronkelijke karakter
behouden.
Bij de Colonne di San Lorenzo, de Romeinse zuilengalerij, is het altijd druk. Tot voor kort was
hier duidelijk een scheiding van het publiek: aan de kant van de kerk zaten de
alternatievelingen met hun honden en softdrugs, terwijl aan de kant van de Antica Porta
Ticinese de yuppen stonden. Sinds de zuilengalerij ’s avonds spectaculair verlicht wordt, was
voor de drugsgebruikers de lol er snel af. Ze hebben deze wijk verlaten. Aan het aangrenzende
Piazza Vetra zijn veel bars.

WEINIG TIJD

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.60 km)
Start bij metrostation Sant’Ambrogio. Om in het Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia

en de San Vittore al Corpo

rond te kijken sla je linksaf, de mooie Via San

Vittore in. Wandel daarna terug naar een van de oudste kerken
achterliggende universiteit

van de stad en de

aan Via Lodovico Necchi. Volg dan rechts Via San Pio V en

weer rechts Via Lanzone. Ga links Via Caminadella in voor iets lekkers
Aan het eind ga je bij Oasi del Gelato

of een lunch

naar rechts. Voor leuke winkeltjes wandel je rechts

Via Edmondo de Amicis in

. Loop terug ga bij Pasticceria Cucchi

Genova in om te shoppen

. Loop op zaterdag Corso Genova helemaal uit en sla

rechtsaf om over de markt

eind rechtsaf

rechts Corso

te struinen. Loop terug door Corso Genova en ga rechts Via G.

B. Torti in om alvast voor ’s avonds te reserveren
volgt, kom je bij Zio Pesce

.

. Als je rechts de Via Conca del Naviglio

. Loop terug en volg Via Conca del Naviglio

. Ga aan het

Via Edmondo de Amicis in, waar je restanten van een amfitheater

bezichtigen. Bij het kruispunt ga je linksaf, onder de Antica Porta Ticinese

kunt

door. Aan de

andere kant van deze poort kun je ’s avonds het uitgaansleven ontdekken. Je komt uit bij de
Colonne di San Lorenzo

en de schitterende basiliek

gaan (Via Pio IV) naar Cantina della Vetra

. Direct na de kerk kun je rechtsaf

. Op het Piazza Vetra werden vroeger

misdadigers opgehangen. De route gaat verder door Corso di Porta Ticinese
Neem aan het eind Via Torino. Wil je beeldhouwkunst

.

bewonderen, ga dan even links Via

San Sisto in. Anders loop je dit straatje voorbij en volg je de drukke winkelstraat Via
Torino . Ga Via della Palla in naar het prachtige Piazza Sant’Alessandro voor een kerkbezoek
. Loop rechts om de kerk heen (Via Zebedia) en bekijk op het Piazza Missori overblijfselen
van de oude middeleeuwse muur. Loop door Via dell’Unione voor een gezonde lunch
rechts weer de winkelstraat Via Torino in

. Neem links Via Spadari

ga

. Aan het eind

kun je links aan het Piazza Pio XI werk van Da Vinci bekijken bij de Pinacoteca Ambrosiana
. Vervolg de route door Via Cesare Cantù. Steek de Via Orefici over en ga onder de boog door.
Sluit de wandeling af op het Piazza dei Mercanti
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MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI -

Caminadella Dolci ligt ietwat verstopt aan een binnenplaats, maar ga er zeker naar op zoek.

BEZIENSWAARDIGHEDEN

Een deel van het Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci is

Elena, de eigenaresse, maakt voor in haar winkel de heerlijkste hartige taarten en gebakjes
klaar, het liefst zo apart mogelijk. Je kunt hier allerlei lekkers kopen als souvenir voor thuis of

gewijd aan, de naam zegt het al, Leonardo da Vinci. Naast diverse tekeningen zijn er houten

ga er gezellig zitten. Dit is ook een leuk tentje als je alleen een kop koffie wilt.

uitvoeringen van verschillende van zijn uitvindingen te zien, zoals van een vliegtuig. Verder zijn
in dit museum ook veel andere leuke uitvindingen te bewonderen, zoals de eerste
rekenmachine en de eerste fotocamera’s.

binnenplaats van via caminadella 23 (druk op bel nr. 28), www.caminadelladolci.it,
+39(0)2-72021136, ma-za 9.00-19.00, koffie met gebak € 6,50, metro 2 sant’ambrogio

via san vittore 21, www.museoscienza.org, +39(0)2-485551, di-vr 9.30-17.00, za-zo
9.30-18.30, entree € 10, metro 2 sant’ambrogio

MAMA MILANO - ETEN & DRINKEN

Voor vlees- en pizzaliefhebbers is Mama Milano een geschikt adres. Hier wordt een mix van

BASILICA SAN VITTORE AL CORPO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Aan een charmant pleintje staat de romaanse Basilica San Vittore al Corpo. Vanbinnen is dit
een van de mooiste kerken van Milaan. Je kunt hier indrukwekkende 17e-eeuwse schilderijen
bewonderen, zoals Beato Tolomeo van Filippo Abbiati. De kerk dateert uit de 4e eeuw en is na
verwoestingen twee keer herbouwd: in de 12e en in de 16e eeuw.
via san vittore 25, www.basilicasanvittore.it, +39(0)2-48005351, ma-di & do 7.30-12.00 &
15.30-18.30, wo 7.30-12.00, vr-za 7.30-18.30, zo 8.00-13.00 & soms 13.30-17.30, entree

Argentijnse en Italiaanse gerechten aangeboden. Heb jij zin in een lekkere pizza, maar wil je
partner liever een goede Argentijnse steak? Dan ben je hier aan het goede adres. En het is
nog betaalbaar ook.
via caminadella 7, +39(0)2-84131703, di-za 12.00-14.30 & 19.30-23.30, € 10, metro 2
sant’ambrogio

OASI DEL GELATO - ETEN & DRINKEN

De drukbezochte ijssalon Oasi del Gelato heeft heerlijk schepijs. Aanraders zijn de

gratis, metro 2 sant’ambrogio

fruitsmaken en de smaak bacio (chocola met hele hazelnoten). Maar je geniet pas echt van
een brioche (croissant) gevuld met het ijs in je favoriete smaak!

BASILICA DI SANT’AMBROGIO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Voor Milanezen is de Basilica di Sant’Ambrogio veel belangrijker dan de Duomo. Deze kerk

via dei fabbri 26 / hoek via cesare correnti, +39(0)2-84210332, dagelijks 10.00-1.00, ijsje €
2,20, brioche € 2,50, metro 2 sant’ambrogio, tram 2, 14 genova-res. partigiana

uit de 4e eeuw draagt de naam van de beschermheilige van de stad, Sint-Ambrosius. Hij heeft
de kerk ingewijd en zijn gemummificeerde lichaam ligt hier nog steeds. In de 12e eeuw werd
de kerk grotendeels herbouwd, waardoor er van de originele basiliek weinig meer te zien is.
Bij binnenkomst links staat een apparaat waar je voor 1 euro naar de geschiedenis van de kerk
kunt luisteren.
piazza sant’ambrogio 15, www.basilicasantambrogio.it, +39(0)2-86450895, dagelijks
7.00-12.00 & 14.30-19.00, entree gratis, metro 2 sant’ambrogio

REBUS - SHOPPEN

Zoek je iets om je badkamer mee op te vrolijken of ben je op zoek naar een cadeautje, ga dan
naar Rebus. Deze winkel heeft een heel apart assortiment: van doorzichtige opbergdoosjes
met visjes, douchegordijnen die als fotolijstje kunnen dienen, T-shirts met een grappige tekst
of bloemenprint tot kaplaarzen met een stadsplattegrond erop.
via edmondo de amicis 35, www.rebusregali.com, +39(0)2-58106157, ma 15.30-19.30, di-za
10.30-19.30, metro 2 sant’ambrogio, tram 2, 14 genova-res. partigiana

UNIVERSITà CATTOLICA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Studeren is een feest aan de Università Cattolica. Het oude klooster met de prachtige
binnenplaatsen en bogen huisvest sinds 1921 de Katholieke Universiteit. Het is een van de
meest gerenommeerde onderwijsinstellingen van Italië. Neem zeker een kijkje in de Aula
Magna met zijn schitterende gewelfde plafonds. Ook als je geen student bent, kun je hier
rustig binnenlopen.
largo agostino gemelli 1, www.ucsc.it, +39(0)2-72341, ma-vr 9.00-18.00, entree gratis, metro
2 sant’ambrogio

KITCHEN - SHOPPEN

Kookgekken móéten naar Kitchen. Designgardes, aparte messen en gekke schorten; je vindt
het allemaal in deze winkel. Spreek je geen Italiaans? Geen probleem, deze winkel verkoopt
ook Engelstalige kookboeken.
via edmondo de amicis 45, www.kitchenweb.it, +39(0)2-58102849, ma 15.30-19.30, di-za
10.00-19.30, metro 2 sant’ambrogio

CAMINADELLA DOLCI - ETEN & DRINKEN
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

Freelance marketingconsultant Anja Siderius woont met man en kinderen in Milaan.
Voor 100% Milaan doorkruiste ze de stad, op zoek naar de leukste en origineelste
NAME
cafés, winkels en bezienswaardigheden.
Anja Siderius
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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.
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