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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Acquario Civico di Milano
Parco Sempione
Arena Civica
Arco della Pace
Torre Branca
La Triennale di Milano
Locanda alla Mano
Castello Sforzesco
Panini-kraampje
Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore
Museo Archeologico
Palazzo Litta
Tutto bene, grazie
Milan Icons
La Vigna di Leonardo / Casa degli Atellani
Cenacolo Vinciano
Joy Boutique
Nadine
Torrefazione Vercelli
Labitino Easy Chic
Buzzo Gioielli
Belfiore
Alla Fattoria Belfiore
Zelo21
Mercato Comunale
Gelateria Marghera
Orea Malia Milano
Casa Lucia / Bottega Lucia
Akkademia
Le Lunetier
PastiChéri
Io e meg
La cantina di franco
Casa Verdi
CityLife / Artline
Peck CityLife
GUD City Life

ROUTE
arco della pace, corso
magenta, wagner & city life
OVER DE ROUTE

Deze route laat de diversiteit van Milaan zien. Je start in het grootste park van de stad waar
enkele belangrijke monumenten staan. Na een bezoek aan het Castello Sforzesco vervolg je
de route over Corso Magenta en Corso Vercelli, bekend om zijn Romeinse ruïnes en het
Laatste Avondmaal van Da Vinci. Maak je klaar voor een shopsessie met smakelijke pauzes
rondom Piazza Wagner. De liefhebbers van hedendaagse kunst en architectuur lopen door
naar City Life.

DE WIJKEN
Start je dag rustig in het grootste park van de stad, Parco Sempione. Bekijk de Arena Civica en
de Arco della Pace en geniet van al het groen dat je in dit park vindt. Liefhebbers van design
bezoeken La Triennale di Milano, waar continue wisselende tentoonstellingen over Italiaans
design worden georganiseerd. Het museum werd gebouwd toen de fascisten in Italië aan de
macht waren en dat zie je duidelijk terug in de architectuur.
De ingang van het Castello Sforzesco zit aan de achterkant. Dit imposante kasteel heeft zijn
defensieve functie lang geleden verloren en is nu ingericht als museum. Als je alles hebt
gezien loop je onder de Torre Filarete door en vervolg je de route richting Corso Magenta. In
de periode dat de Romeinen over Milaan heersten bevonden zich in dit deel van de stad onder
andere het paleis van de Keizer en een circo. De restanten hiervan zie je tijdens een bezoek
aan het Museo Archeologico. Verder in de straat vind je een van de belangrijkste werken van
Leonardo da Vinci: il Cenacolo Vinciano. Om er zeker van de zijn dat je bij dit Laatste
Avondmaal terecht kunt, is het aan te raden (ruim) van te voren tickets te kopen.
De wandeling gaat verder over Corso Vercelli. Deze straat biedt een goede afwisseling is
tussen grote winkelketens en kleine boetieks. Dit is het echte Milaan, dat van de welgestelde
families die zich een bepaalde luxe kunnen veroorloven. De sfeer is goed en iedereen is
welkom om mee te genieten. Doe dat onder het genot van een lekker ijsje, een aperitivo of
een diner in een van de vele horecagelegenheden. Of ga lekker rondkijken op de Mercato
Comunale op Piazza Wagner, waar deze wijk ook naar vernoemt is.
Loop nog een paar honderd meter door en je staat opeens aan de voet van een prachtig park
waaruit drie moderne kantoortorens en luxe woningen ontworpen door internationaal bekende

architecten uit omhoog schieten. Kunstliefhebbers kunnen in City Life hun hart ophalen bij de
gratis te bezichtigen Art Line Milano. Een openluchttentoonstelling van zo'n 20 kunstwerken
die speciaal voor dit gebied zijn ontworpen. Eindig het programma met een spritz met uitzicht
op de nieuwe skyline van Milaan.

WEINIG TIJD

Parco Sempione + Castello Sforzesco + Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore +
Cenacolo Vinciano (Het Laatste Avondmaal) + City Life

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.30 km)
Start de wandeling bij metrohalte Lanza. Bezoek het Acquario Civico 1 en ga dan het Parco
Sempione in 2 . Er zijn hier diverse monumenten gebouwd in opdracht van Napoleon
Bonaparte 3

4 . Loop door het park richting het kasteel en kijk vanaf de Torre Branca over

de stad uit 5 . Liefhebbers van design gaan naar La Triennale di Milano 6 . Drink een drankje
7 en breng tijd door in het Castello Sforzesco 8 . Verlaat het enorme complex en eet een

goed belegde panino 9 . Op de rotonde bewonder je het standbeeld van Giuseppe Garibaldi
daarna ga je rechts Via San Giovanni sul Muro in. Aan het einde van deze straat steek je over
en ga je rechts. Op Corso Magenta stonden ooit de Romeinse stadsmuren, nu staat er een
prachtig gedecoreerde kerk, het archeologisch museum en diverse palazzi 10 11 12 .Als je
trekt hebt strijk je neer bij Tutto bene, grazie 13 . Vervolg je weg over Corso Magenta. Ga bij
Via Giosuè Carducci rechts en meteen links voor een leuke winkel 14 . Loop terug en vervolg
de route over de Corso Magenta. Breng een bezoek aan een van de belangrijkste werken van
Da Vinci 15 16 . Op Corso Vercelli is het op zaterdagmiddag gezellig druk met winkelende
Milanesen 17 18 . Als je behoefte aan koffie hebt, dan moet je deze Torrefazione zeker
bezoeken 19 . Wandel Via Belfiore in voor meer winkelplezier 20 21 . Je vindt hier prachtige
schoenenzaken, een conceptstore en een winkel waar je heerlijke kazen en salumi kan kopen
22 23 24 . Aan Piazza Wagner ligt een van de meest levendige overdekte markten van Milaan
25 . Via Marghera is onder andere bekend vanwege de gelijknamige ijssalon 26 . In Via Ravizza

kun je je haren laten knippen, goed eten en drinken of een origineel montuur kopen 27 28 29
30 31 . Ga op de kruising rechts Via R. Sanzio in voor meer winkelplezier en een prachtige

enoteca met keuken 32 33 . Als je het huis van Verdi 34 wilt bezoeken, ga je bij het
verkeersplein links. Vervolg de route richting de grote fontein. Hier was ooit een van de
hoofdingangen van het voormalige jaarbeursterrein. In het moderne CityLife kan je tot rust
komen in het park en wat kunst bewonderen. Doe dit en maakt ondertussen foto's van de
gebouwen ontworpen door internationaal bekende architecten. Eindig je dag met shoppen in
het winkelcentrum of geniet van een lekkere aperitivo met uitzicht op de moderne gebouwen
35 36 37 .

Deze route is van preview

3

4

1 ACQUARIO CIVICO DI MILANO - LEUK OM TE DOEN

Het Acquario Civico di Milano, aan de rand van het Parco Sempione, is gebouwd ivoor de
wereldtentoonstelling van 1906. Het is het op twee na oudste aquarium van Europa,
gevestigd in een prachtig art-nouveaupand. De buitenkant is tussen 2003 en 2006 in oude
glorie hersteld en de binnenruimtes zijn volledig gemoderniseerd. Het aquarium is niet groot,
maar het is de moeite waard om er een halfuurtje rond te lopen.
viale gadio 2, www.acquariodimilano.it/, +39(0)2-88465750, di-zo 9.00-17.30, entree € 5,
metro 2 lanza

toren gesloten.
parco sempione, viale luigi camoens, museobranca.it/torre-branca-2, +39(0)2-3314120, wo
10.30-12.30 & 16.00 -18.30, za 10.30-13.00 & 15.00 -18.30, zo 10.30-14.00 & 14.30-19.00,
entree € 6, metro 1 cadorna, cairoli, 2 lanza, cadorna
6 LA TRIENNALE DI MILANO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

La Triennale di Milano geniet grote faam met haar exposities, conferenties en lezingen over
design en architectuur. Een deel van het gebouw wordt gebruikt voor wisselende
tentoonstellingen over Italiaans design. In andere delen zijn de onderwerpen wat breder, maar

2 PARCO SEMPIONE - LEUK OM TE DOEN

Het Parco Sempione is in Engelse stijl ingericht met veel vijvers, bomen, schaduwrijke
plekken en romantische paadjes. Maak een mooie wandeling en rust lekker uit op een bankje.
Onder andere het Castello Sforzesco, de Triennale en de Arena Civica maken deel uit van het
Parco Sempione. In de zomer vinden hier veel evenementen plaats. Je mag er ook op de fiets
doorheen.
piazza castello / piazza sempione, dagelijks mei 6.30-22.00, jun-sep 6.30-23.30, okt-apr
6.30-21.00, metro 1 cadorna, cairoli, 2 lanza, cadorna

organiseert men voornamelijk tentoonstellingen over grafisch design, fotografie, architectuur
en stedenbouw. Ga na een expositiebezoek naar restaurant Terraza Triennale op de bovenste
verdoeping voor een aperitivo of diner, of geniet van een drankje in de tuin van de Triennale.
viale emilio alemagna 6, www.triennale.org, +39(0)2-724341, di-zo 10.30-20.30, enkele
tentoonstelling € 10, alle tentoonstellingen € 12, metro 1, 2 cadorna
7 LOCANDA ALLA MANO - ETEN & DRINKEN

Locanda alla Mano is een fijne bar waar je even kunt zitten voor een kop koffie, een lichte
lunch of een verfrissing in de middag. Het paviljoen is in 2015 ontworpen door de Milanese
ontwerper Italo Rota. Je herkent het aan de hand oftewel, de mano. In de bar werken mensen

3 ARENA CIVICA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Arena Civica is een amfitheater uit 1806. Het werd gebouwd in opdracht van Napoleon

met het syndroom van down, die daarmee een kans krijgen hun talenten te ontwikkelen en

Bonaparte die zijn inhuldiging als koning van het Italiaanse Rijk hier vierde met nagebootste

mee te doen in de maatschappij.
piazza del cannone , +39()3-28 656 8094, ma-vr 14.00-22.00, za-zo 10.00-22.00, metro 1
castello cairoli, 2 lanza

zeeslagen. Tegenwoordig wordt de arena voornamelijk gebruikt door atleten en voetballers,
als trainingsveld. Ook kunnen leden van Milanosport, de gemeentelijke sportvereniging, hier
terecht om na hun trainingssessie in het Parco Sempione te douchen.
via legnano / viale elvezia, niet geopend voor publiek, metro 1 cairoli, 2 lanza, moscova

8 CASTELLO SFORZESCO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In de tweede helft van de 14e eeuw werden de eerste fundamenten van het Castello
4 ARCO DELLA PACE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Sforzesco gelegd. Het complex had in eerste instantie een defensieve functie. Zo'n 100 jaar

De statige, met marmer beklede triomfboog Arco della Pace siert een van de ingangen van
het Parco Sempione. De boog dateert uit 1807, is ontworpen door Luigi Cagnola en was
aanvankelijk bedoeld als eerbetoon aan de overwinning van Napoleon. De bouw duurde echter
langer de heerschappij van Napoleon. Pas in 1838 werd de triomfboog, toen Arco della Vittoria
genaamd, ingehuldigd. Twintig jaar later, tijdens de onafhankelijkheidsoorlogen, kreeg de
poort zijn huidige naam.
piazza sempione, tram 1, 10 arco della pace, bus 61 sempione

later werd het kasteel het officiële verblijf van de hertogen van Milaan. Na de eenwording van
Italië kwam het complex in de handen van de Gemeente Milaan. Tegenwoordig huisvest het
castello musea over onder andere de geschiedenis van de regio Lombardije. In het voormalige
ziekenhuis op de grootste binnenplaats bewonder je het laatste maar onafgemaakte beeld van
Michaelangelo. Op ditzelfde plein worden ’s zomers openluchtconcerten georganiseerd.
piazza castello, www.milanocastello.it, +39(0)2-88463700, kasteel dagelijks 7.00-19.30,
musea di-zo 9.00-17.30, castello vrij toegankelijk, musea € 5, metro 1 cairoli, 2 lanza
9 PANINI-KRAAMPJE - ETEN & DRINKEN

5 TORRE BRANCA - LEUK OM TE DOEN

Midden in het Parco Sempione staat de ijzeren Torre Branca. Deze uitkijktoren uit 1933 reikt

Heb je geen zin in een warme lunch, haal dan een broodje bij het panini-kraampje links van

met zijn 108 meter bijna net zo hoog als de Madonnina, het gouden beeld dat het hoogste
punt van de Duomo is. Ga met de lift naar boven en geniet even van het uitzicht. Om de
doorstroom te bevorderen mag je slechts vijf minuten boven blijven. Bij slecht weer is de

de fontein bij het Castello Sforzesco. Vaak laat de kwaliteit bij dit soort kraampjes te wensen
over, maar hier maken ze echt prima broodjes voor een goede prijs.
piazza castello, dagelijks 9.00-19.00, panini € 3, metro 1 cairoli
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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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