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199€

Van pleinen tot palazzo’s en 
van musea tot modehuizen. 
Wat je ook zoekt in een stad, 
Milaan heeft het. Met volop 
cafeetjes en terrassen om bij 
te komen van al dat moois.

Tekst: Roos Stalpers en Fee van ’t Veen.  
Fotografie: Petra Hoogerbrug.

1.  Piazza del Carmine, 
een heerlijk plein in  
het hart van Brera. 

2.  Madama is een leuke 
lunchspot vlak bij 
Fondazione Prada. 

3.  De gouden bar van 
God Save the Food.

altijd in de mode
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Op wijkbezoek
Amsterdam heeft De Pijp, Parijs Le 
Marais en Milaan Brera, zo’n wijk waar 
het heerlijk slenteren en shoppen is. 
Een mooi startpunt voor een verken-
ningstocht is de Pinacoteca di Brera, 
een museum gevuld met meesterwer-
ken uit de renaissance en barok. Niet 
alleen voor de kunst is dit palazzo een 
aanrader, want op de eerste verdieping 
vind je het mooie Caffè Fernanda met 
inktblauwe muren, marmeren vloeren 
en zachtroze stoelen. Er is ook een  
klein terras op de galerij. Een andere 
fijne plek om neer te strijken is de Orto 
Botanico, een romantische, botanische 
tuin die verborgen ligt achter het 
palazzo. Voor een borrel met een  
lekkere snack is Piazza del Carmine  
een aanrader. Bij God Save the Food 
worden aan een gouden, glimmende 
bar goede cocktails gemixt. Eten doe je 
er bij voorkeur op het terras, onder de 
fijne parasols. Wat winkelen betreft 
heeft Brera voor elk wat wils, van  
vintagezaakjes tot grote modeketens. 
En heb je trek, dan kom je in de Via 
Solferino en Via San Marco volledig  
aan je trekken. Probeer een plekje te 
veroveren bij La Latteria. Het is klein  
en ziet eruit als de woonkamer van je  

oudtante, maar het eten is absoluut 
onvergetelijk.
Via S. Marco 24

De grote drie
Deze drie toeristische hoogtepunten 
liggen vlak bij elkaar in de hoofdstad 
van de Noord-Italiaanse regio  
Lombardije. 
De Dom van Milaan is een van de 
grootste en meest indrukwekkende 
kathedralen ter wereld. Bijzonder: je 
kunt het dak op en zo alle tierelantijnen 
van dichtbij bewonderen.
duomomilano.it
Aan het Piazza del Duomo staat de  
Galleria di Vittorio Emanuele II. Deze 
indrukwekkende winkelpassage  
verbindt de Dom met het beroemde 
operagebouw La Scala en heeft een 
gigantische koepel, prachtig ingelegde 
vloer en luxe winkelaanbod.
Samen met New York, London en  
Parijs behoort Milaan tot de grote  
modehoofdsteden, de plek waar  
modehuizen in het voor- en najaar hun 
nieuwe collecties showen. Ga win-
dowshoppen in ‘de gouden vierhoek’, 
het gebied tussen de Monte Napoleone, 
Via Manzoni, de Corso Venezia en Via 
della Spiga. Dat is het domein van  
merken als Prada, Versace en Gucci.

4.  Slenterend door de straatjes 
van Brera zie je zacht gekleurde 
gebouwen met luiken en  
balkonnetjes.

5.   De glazen koepel van de 
Galleria Vittorio Emanuele,  
de wereldberoemde negentien-
de-eeuwse winkelpassage. 

6.   De flagship store van Bisazza, 
de Italiaanse specialist in  
glasmozaïek, aan de via 
Solferino in Brera.

7.  De binnentuin van design-icoon 
Rossana Orlandi.

8.  Boetiekje in, warenhuis uit – het 
is waanzinnig winkelen in 
Milaan.

9.  De Dom is adembenemend mooi 
vanaf de grond, maar wist je dat 

je ook het dak op kunt? Dan  
kijk je uit over het hart van 
Milaan.  

10.  In Milaan rijden nog veel mooie 
oude trammetjes. 

11.  Een espresso bij Bar Luce, het 
museumcafé van Fondazione 
Prada.

12.  Rem Koolhaas ontwierp ‘mini 
kunststad’ Fondazione Prada 
met pleinen, steegjes en  
loopbruggen. 

13.  Sappig fruit bij Frutteto 
Garibaldi aan de Corso 
Garibaldi. 

14.  Het Piazza del Carmine is dé 
plek voor een drankje en  
hapje in Brera.

In de oude 
havenbuurt  
vind je panden  

in sorbetkleuren, 
lieflijke bruggetjes  

en knusse  
binnenplaatsen
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Aan de haven
Ooit was het een havenbuurt, nu is 
Navigli een wijk met romantische 
grachten, panden in sorbetkleuren, 
lieflijke bruggetjes en knusse binnen-
plaatsen. Het ideale decor voor  
ambachtelijke werkplaatsen, gezellige 
cafés en restaurants met kadeterrassen. 
Een slentertocht door de straten en 
steegjes is de beste manier om de  
leukste adressen te ontdekken.  
Zoals deze. 
Langs het water wordt elke laatste  
zondag van de maand een antiekmarkt 
georganiseerd. Reden voor de winkels 
en ateliers om hun deuren open te  
zetten.
De stadsbewoners komen graag  
borrelen aan de gracht. Bijvoorbeeld in 
Mag Café, een voormalige apotheek 
waar de geneeskrachtige drankjes  
hebben plaatsgemaakt voor cocktails 
met een lekker plateau vol kaas en 
vleeswaren erbij. 
Ripa di Porta Ticinese 43
Voor lunch (geweldige clubsandwich!) 
en avondeten is Taglio een gezellig, hip 
plekje. De koffie en cocktails zijn ook 
een aanrader. 
Via Vigevano 10, taglio.me.

Foutje, bedankt
Het lekkerste moment in Milaan is de 
aperitivo, het borreluur waarin de bar 
wordt gevuld met lekkere happen.  
Nu kun je vanaf een uur of vier overal 
in Milaan terecht voor een spritz of 

spumante, maar Bar Basso is echt een 
instituut. Terwijl de barrista van deze 
historische cocktailbar een klassieke 
negroni bereidde, greep hij naar de 
prosecco in plaats van de gin. Oeps, 
foutje – oftewel sbagliato – maar  
verrassend lekker. Zo was de  
negroni sbagliato geboren. En de  
rest is cocktailgeschiedenis. 
Via Plinio 39, barbasso.com.

Net als in de film
Lodi is een multiculturele wijk aan de 
zuidkant van de stad. In dit deel van 
Milaan vind je Fondazione Prada,  
ontworpen door Rem Koolhaas. De 
Nederlandse sterarchitect plaatste  
hypermoderne paviljoens rond een 
voormalige distilleerderij en hulde ze in 
bladgoud en glimmende spiegels. Het is 
een plek voor kunst, architectuur en 
cinema. Het bijbehorende café verdient 
een aparte vermelding. Bar Luce werd 
ingericht door regisseur Wes Anderson, 
de man achter successen als The grand 
Budapest hotel, The royal Tenenbaums 
en Fantastic mr. Fox. Het is net zo 
apart en uitgesproken als zijn films. 
Alles is in stijl, van flipperkast tot  
vrolijke barmannen en van mooie 
drankjes tot potten met snoep.  
Verderop in de straat vind je Madama. 
Een relaxed café met fijne daghappen, 
die natuurlijk het best smaken aan een 
van de picknicktafels op het terras.
fondazioneprada.org en madamahostel.
com.

De bomenbieb
In het noorden van de stad werd  
onlangs de Biblioteca degli Alberi  
(bibliotheek van de bomen) geopend, 
een nieuw stadspark met een wirwar 
aan paden met daartussen tuinkamers 
met bomen, bloemenvelden, sport-
veldjes, watervallen en vijvers. Nog 
meer Hollands glorie in Milaan, want 
het is een ontwerp van de Nederlandse 
Petra Blaisse.

Kunst van toen & nu
Een van de beroemdste kunstwerken 

iH Hotel Milano  
Regency****
Oorspronkelijk was dit het huis van een 
adellijke familie. Die grandeur van vroeger 
wordt gecombineerd met alle gemakken 
van nu (gratis wifi, fitness). Andere facili-
teiten zijn de bar, lounge, terras en ontbijt-
zaal. Ook de klassieke kamers zijn van alle 
gemakken voorzien, van koffie- en theezet-
faciliteiten tot airconditioning. Het hotel 
staat in de rustige woonwijk Bullona, het 
openbaar vervoer vertrekt om de hoek.

Inbegrepen
 Retourvlucht vanaf Brussel,  

Brussel-Charleroi, Amsterdam, 
Eindhoven, Düsseldorf en Keulen   2x
 overnachting in viersterrenhotel iH 
Hotel Milano Regency****  2x ontbijt 
  Retour busshuttle van luchthaven

Malpensa of Bergamo naar Centraal 
Station Milaan  Entree kathedraal en 
toegang tot het dak

Niet inbegrepen
 Reis- en/of annuleringsverzekering  

Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per 
boeking   Reserveringskosten € 19,50 
per boeking  Ruimbagage  Toeristen- 
belasting ca. € 5 p.p.p.n., betaling ter  
plekke

Prijs & periode
Dit arrangement is geldig van september 
2019 t/m 31 juli 2020 vanaf € 199 p.p. Extra 
nacht bij te boeken vanaf € 34 p.p.p.n. 

Meer informatie &  
reserveren
Reserveren kan via margriet.nl/milaan.  
Of bel de Jong Intra Vakanties via 0180 - 
45 78 03. Vermeld hierbij de speciale reis-
code svmill1. Op deze aanbieding zijn de 
ANVR/SGR-voorwaarden van toepassing.

3 DAGEN 
VANAF

P.P.*
€199

Lekker naar 
Milaan

15.  Pradawinkel in Galleria Vittorio 
Emanuele.

16.  Esther van Houdt. 
17.  Rem Koolhaas veranderde een 

oude distilleerderij  in een 
prachtig museum voor Prada.

18.  Happy hour: de aperitivo is een 
feestje in Milaan.

ter wereld is Het laatste avondmaal 
van Leonardo da Vinci. De muurschil-
dering vind je in een klooster aan de 
Corso Magenta. Maar ook voor  
‘jongere’ kunst zit je goed in Milaan.
In een prachtig park achter het Castello 
Sforzesco ligt het Triennale Design 
Museum, met exposities over mode, 
film, architectuur en design. Struin na 
je bezoek door de tuin of strijk met een 
sandwich neer op het terras van het 
museumcafé.
triennale.org 
Pirelli HangarBicocca is een giga ten-
toonstellingsruimte (vijftienduizend 
vierkante meter) in een industrieel stuk 
van de stad. Het is een van de grootste 
centra voor hedendaagse kunst in  
Europa. De tentoonstellingen wisselen, 
maar werk van de Duitse kunstenaar 
Anselm Kiefer is permanent te zien. 
Gratis toegankelijk! 
hangarbicocca.org
Meesterwerken van onder anderen 
Canova, Van Gogh en Picasso hebben 
een prachtig onderkomen gevonden in 
Villa Reale. Dit was ooit de residentie 
van Napoleon, nu is er de Galleria  
d’Arte Moderna (GAM) gevestigd. Het 
museum staat midden in een van de 
openbare parken, de giardini pubblici, 
waar je tijdens een wandeling zomaar 
een tempeltje en een grotto ontdekt. 
gam-milano.com

Niet missen in Milaan
Esther van Houdt is art director visual 
trend analysis bij Philips Design. Ze is 
jaarlijks in de stad te vinden tijdens  
de internationale designbeurs Salone 
del Mobile. 
“Vaste prik tijdens de Salone – maar 
ook zeker een aanrader voor de rest van 
het jaar – is een bezoek aan de galerie 
van Rossana Orlandi. Deze kleine 
vrouw met spierwit haar en XL-bril  
is dé smaakmaker van Milaan; haar 
gevoel voor trends en designtalent is 
ongekend. Haar galerie huist in een 
voormalige stropdassenfabriek en  
heeft een te gekke, sprookjesachtige 
binnentuin met bar.”
rossanaorlandi.com
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