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ROUTE 1 > CENTRO p. 18
In het bruisende centrum staan bekende monumenten en 
kun je naar hartenlust shoppen. Vergeet het 'Quadrilatero 
della Moda’ niet, met showrooms van alle beroemde 
modehuizen.

ROUTE 2 > BRERA, PORTA GARIBALDI & ISOLA 
p. 38
Slenter door de smalle straatjes van Brera. Porta Garibaldi 
en Isola zijn opkomende, dynamische buurten met 
toonaangevende architectuur.

ROUTE 3 > NAVIGLI & TORTONA p. 58
Rondom de Navigli, de kanalen, is een gezellige wijk met veel antiquariaten 
en ateliers. Aangrenzend ligt Tortona waar oude fabriekshallen zijn om-
gebouwd tot hubs voor mode en design. 

ROUTE 4 > SANT’AMBROGIO & CENTRUM-ZUID p. 78
Een route van contrasten: serene straatjes rond de kerk Sant’Ambrogio 
en in Cinque Vie, bedrijvigheid rond de Università Cattolica en de Colonne 
di San Lorenzo.

ROUTE 5 > ARCO DELLA PACE, CORSO 
MAGENTA, WAGNER & CITYLIFE p. 98
Start rustig in het Parco Sempione en met een bezoek 
aan het Castello Sforzesco. Rondom metrostation Wagner 
vind je gezelligheid en architectuurliefhebbers kijken in 
CityLife hun ogen uit. 

ROUTE 6 > PORTA ROMANA, DATEO & PORTA VENEZIA p. 118
Bewonder moderne kunst in Fondazione Prada en meng je vervolgens 
tussen de Milanezen. 

het beste van milaan in 6 routes
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LOCAL

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

In 2012 verhuisde Inge 
met haar vriend naar 
Milaan, met het idee een 
jaar te genieten van het 

leven in Italië. Maar het 
beviel zo goed, dat ze
bleven. Deze grote, maar 
compacte stad is volop 
in ontwikkeling en geeft 
vaak een excuus om
nieuwe plekken te pro-
beren. Inge kent de stad
als geen ander en neemt
je mee om het echte 
Milaan te ontdekken.

Blogger en 
organisator 
stadswandelingen

Milaan

Inge de Boer

TIME TO MOMO IN MILAAN

Stap je hotel uit en loop regelrecht naar de leukste wijken van de stad. Op weg 
naar nieuwe restaurantjes, de beste koffie en dat lokaal gebrouwen biertje. Bij 
time to momo delen onze lokale auteurs uit liefde voor hún stad alleen de echte 
highlights met je. Zo sla je de drukke dertien-in-een-dozijn-winkelstraten over en 
wandel je, terwijl je onderweg een bezienswaardigheid meepikt, naar de leukste 
adressen waar de locals zelf graag komen. Geniet van elke seconde en haal alles 
uit je stedentrip.

NAAR MILAAN!

Jij gaat Milaan ontdekken! De stad staat bekend om mode en design, maar heeft 
nog veel meer te bieden. Het is een van de beter bewaarde geheimen van 
Europa. Gevoelsmatig is het misschien niet de meest aantrekkelijke stad, maar 
niets is minder waar. Milaan is de meest dynamische stad van Italië waar cultuur, 
shoppen, design en leuke horeca samenkomen. Bezoek de verschillende wijken 
die ieder een eigen karakter hebben. De compacte stad is heel overzichtelijk en 
alles is prima te belopen of te fietsen. Ook het openbaar vervoer is heel goed 
geregeld. Bezichtig in het centrum de Duomo en struin daar lekker door de 
winkelstraten. Maar ga ook eens van de gebaande paden af en bezoek de minder 
bekende wijken die genoeg te bieden hebben!

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en 
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je 
met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, 
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf 
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een 
onafhankelijke redactie. Dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie onze time to momo app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.

ALGEMEEN

#timetomomo

Best tips ever!
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Iedereen die een kerk bezoekt wordt geacht zich aan de kledingvoorschriften te 
houden. Voor zowel mannen als vrouwen betekent dit dat de schouders en de 
knieën bedekt moeten worden. Aan de mannen wordt ook nog eens gevraagd 
geen open schoenen (slippers) te dragen. Er wordt, behalve in de Duomo, 
nergens op gecontroleerd, maar hou je er uit respect voor de gelovigen aan. 
Neem in de zomermaanden bijvoorbeeld een lichte sjaal mee. 

Het kan in juli en augustus erg warm worden in Milaan. Houd hier rekening mee 
en zorg dat je voldoende drinkt (flesjes bijvullen kan bij een van de vele fontanelle - 
drinkfonteinen) en probeer op het heetst van de dag rustig aan te doen of een 
gekoeld museum of een winkel te bezoeken. 

ITALIAANSE EETGEWOONTES

Italianen ontbijten niet erg uitgebreid. Vaak halen ze in een bar een brioche 
(croissant) en een espresso of cappuccino. Wie zijn espresso aan de bar drinkt, 
betaalt meestal minder dan iemand die aan een tafeltje gaat zitten. 

PRAKTISCH

Met de zes routes in deze gids kun je te voet en in je eigen tempo de leukste 
wijken van de stad ontdekken. De routes leiden je langs musea en beziens-
waardigheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken, 
shoppen, genieten en leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaart voor in de 
gids kun je zien door welke delen van de stad de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het 
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug 
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het 
gaat (zie de legenda onderaan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt 
elk adres steeds uitgebreid beschreven. Zonder de genoemde adressen uitge-
breid te bezoeken, duurt één route maximaal drie uur. De afstand in kilometers 
vind je boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adres-
gegevens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de ge-
middelde prijs van een hoofdgerecht. De entreeprijzen van bezienswaardigheden 
zijn de reguliere tarieven, eventuele gereduceerde tarieven noemen we niet.

GOED OM TE WETEN

Vooral kleinere winkels buiten het centrum zijn doordeweeks tussen 13.00 en 
15.30 uur gesloten. ’s Avonds blijven ze tot ongeveer 19.30 uur open. Sommige 
warenhuizen zelfs tot 22.00 uur. De wintersale start op de eerste zaterdag van 
januari, de zomersale op de eerste zaterdag van juli.

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN

ALGEMEEN


