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165 trappetrinn leder opp til 
taket. Det er slitet verdt for 
å se utsikten over bykjernen. 
Pris: 4 euro til katedraltaket
Adresse: Piazza Duomo

la Scala
Milanos legendariske ope-
rahus inneholder også et 
museum med mengder 
av morsomme ting, blant 
annet Maria Callas’ sce-
neklær. Under museums-
besøket kan man også 
kikke inn i operasalongen 
dersom det ikke er en fore-
stilling på gang. 
Pris: 5 euro for voksne, 4 
euro for barn
Adresse: Via Filodrammatici, 2
Tlf: +39 02 88 791  
www.teatroallascala.org

Se & gJøRe
Milano er synonymt med stil. Byen er italias 
finansielle sentrum og et shoppingparadis der 
utvalget av butikker og trendy barer synes uen-
delig. Men midt i denne hektiske storbyen – 
Milano er virkelig en plass for den som er glad 
i byliv – finnes det også enkle restauranter hvor 
man fremdeles har lange lunsjpauser med osso 
buco og risotto milanese. her finner man dess-
uten en av kunstverdenens største ikoner; da 
vincis ”nattverden”.

Lekre MiLano er regional 
hovedstad i Lombardia, 
Italias rikeste region, som 
strekker seg fra Alpene i 
nord og sørover mot Po-
slettens fruktbare land-
skap. Her har de fleste av 
Italias viktigste foretak sine 
hovedkontorer, og her er 
landets største konsentras-
jon av industrier. I Milano, 
Italias nest største by etter 
Roma, ligger også landets 
børs. Den industrielle arven 
er altså tung. 

Men i dag ser det meste 
ut til å handle om moter. 
De fleste store motehus og 
designernavn holder til her. 
Kvartalet rundt gatene Via 
Monte Napoleone og Via 
Della Spiga er industriens 
hjerte. Her ligger mote-
husenes såkalte flaggskip-
butikker på rekke og rad. 

Mange av Milanos sever-
digheter er samlet mellom 
katedralen og Castello 
Sforzesco. I Centro Storico 
finnes for eksempel Domen 
og La Scala-operaen.

Andre spennende 
bydeler er Navagli som 
ligger sørover langs 
kanalene og er mest er 
kjent for sitt natteliv og kun-
stnerkvartalet Brera med 
mengder av gallerier og 
fasjonable shoppinggater.

Byens trikk gir en bra 
introduksjon til Milano. Et 
titalls linjer byr på bra sight-
seeing, men sannsynlig-
vis er linje 1 best. Den går 
mellom sentralstasjonen 
gjennom Centro Historico 
og så videre til Piazza Cai-
roli og Castello Sforzesco.

da vinciS ”nattveR-
den”
Et av kunstverdenens 
mest berømte – og kopi-
erte – bilder er Leonardo 
da Vincis veggmaleri ”Natt-
verden”, som ble ferdigstilt 
i 1498 og viser Jesu siste 
måltid. Bildet dekker en 
vegg i refektoriet Cenacolo 
Vinciano, ved kirken Santa 
Maria delle Grazie. Legg 
merke til at det nesten er 
et must å bestille billett på 
forhånd. 
Pris: 6,50 euro pluss 1,50 
euro i bestillingsavgift
Adresse: Piazza Santa 
Maria delle Grazie 2
Tlf. +39 02 894 211 46
www.cenacolovinciano.org

il duoMo
Milanos imponerende lan-
demerke er domkirken i 
høygotisk arkitektur. Den 
ble påbegynt i 1397, men 
ikke ferdigstilt før 500 år 
senere. 135 spir og 3200 
statuer er bygget inn i fasa-
den og på taket. Høyt over 
katedralens alter henger en 
spiker som sies komme fra 
Jesu kors. 
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i storbyen Milano. Finger’s 
er en spennende japansk 
restaurant med brasiliansk 
inspirasjon. Trendy atmos-
fære. 
Adresse: Via San Gero-
lamo Emiliani, 2
Tlf: +39 02 541 226 75

pinacoteca 
aMBRoSiana
En av byens fineste galle-
rier som blant annet viser 
da Vincis ”Musico”. Her 
henger også Caravaggio, 
Tiepolo, Titian og Rafael. 
Pris: 7,50 euro, 4,50 euro 
for barn
Adresse: Piazza Pio XI 2
Tlf. + 39 02 722 631
www.ambrosiana.it

pinacoteca di 
BReRa
Milano har kanskje ikke 
samme gigantiske kunst-
skatter som Venezia og 
Firenze, men ligger ikke 
langt etter. Her – på byens 
fremste kunstmuseum – 
finnes en rekke berømte 
verk av Mantegna, Gio-
vanni Bellini, Bramante og 
Caravaggio.

Pris: 5 euro, barn 2,50 euro 
Adresse: Via Brera 28
Tlf. +39 02 894 21 146

San SiRo
Fotballinteressen i Italia er 
enorm, ikke minst i Milano. 
Internazionale og AC Milan 
er to topplag i Serie A. På 
lagenes felles hjemmea-
rena San Siro tilbys man 
ikke bare fotball i verdens-
klasse, men også spra-
kende såkalte tifosi-arran-
gementer. På San Siro 
finnes også Italias eneste 
fotballmuseum.
Adresse: Stadio San Siro, 
Via dei Piccolomini
Adresse for billettkjøp:  
Via Turati 3

tRattoRia da pino
Det finnes knapt noe annet 
stedet i Milano som gir 
deg så mye valuta for pen-
gene som denne hjem-
mekoselige, ytterst auten-
tiske trattoriaen i nærheten 
av katedralen. Her spiser 
fremmede sammen ved 
felles bord. Da Pinos tre-
retters lunsjmeny er laget 
både med sjel og hjerte.
Adresse: Via Cerva 14
Tlf: +39 02 760 219 11

Boccondivino
For en gastronomisk reise 
gjennom hele Italia – test 
Boccondivino. Velg mellom 
40 ulike oster, mengder 

med røkt og tørket kjøtt 
samt mer enn 900 viner. 
Har også vinsmaking. 
Adresse: Via Giosué  
Carducci 17
Tlf. +39 02 86 60 40

cRacco-peck
Carlo Cracco er en av Italias 
ledende unge kokker. Her, i 
to mindre rom, serverer han 
fantastiske nyskapende ver-
sjoner av det milanesiske 
kjøkkenets lekreste retter. 
Prøv for eksempel geite-
melksravioli med salatløk 
og Norcia-trøffel. To stjer-
ner i Guide Michelin. Husk å 
bestille på forhånd. 
Adresse: Via Victor Hugo 4
Tlf. +39 02 876 774 

antica hoStaRia 
della lanteRna
Vidunderlig, hjemmelaget 
pasta og billig. Personlig 
og autentisk atmosfære til 
tross for at enkelte mis-
forståelser kan oppstå om 
du ikke snakker italiensk. 
Bestill bord. 
Adresse: Via Mercalli 3
Tlf: +39 02 583 096 04

fingeR’S
Det er mulig å få nok av 
pizza og pasta. Heldigvis 
finns det andre alternativer 

Mat & dRikke/ 
ReStauRanteR
Mat fra lombardia bygger mye på ris og polenta og 
inneholder ofte smør, fløte og ost fra alpetraktene. 
Risotto alle milanese (med safran) finnes på nesten 
alle menyer, og blant kjøttrettene er fritto misto alle 
milanese, Busecca og cotolett favoritter. Milano har 
noen av italias fineste – og dyreste – restauranter. 
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kafeeR
Zucca inn galleRia
Milanos mest historiske 
kafé har utsikt over Piazza 
del Duomo og rommer et 
glitrende mosaikkinteriør 
fra 1867.
Adresse: Galleria Vittorio 
Emanuele II 21

cova
Elegant tehus grunnlagt i 
1817 av en soldat i Napo-
leons armé. Dette er mote-
gaten Via Monte Napo-
leones mest kjente kafé, 

BaReR & natteliv
i Milano finnes noen av italias beste nattklubber. 
den hotteste plassen av dem alle er corso como 
der fasjonable dansesteder ligger vegg i vegg.  
folkeligere uteliv finnes for eksempel i bydelene 
Brera og navigli med mange trivelige barer. til  
drinkene spiser man aperitivo, ganske gode  
porsjoner småmat av alle sorter.

MaRtini BaR at 
dolce & gaBBana
Retrobar med en innred-
ning som pendler mellom 
art nouveau og funkis. 
Svart mosaikkgulv med 
innlagt rød drage, små 
svarte skinnsofaer og store 
Murano-lysestaker. Til drin-
kene tar man en kebab 
caprese eller bruschetta.
Adresse: Corso Venezia 15

MaRino alle Scala
En annen fashionbar er 
Trussardi-eide Marino alle 
Scala. Litt større og lufti-
gere, bare Martini-bar, og 

presenterte baren (som da 
het Camparino) en liten, 
bittersøt drink, Campari. 
Her skal man nippe til en 
Campari Soda, spise noen 
grønne oliven og studere 
menneskene som går forbi.
Adresse: Piazza Duomo 21

aBSolutt ice BaR
Is fra svenske Torneelv er 
skipet til Milano for å skape 
denne krystallgrotten inne 
i Townhouse 12 Hotel. Alt, 
inklusive sofaer og glass, 
er skåret ut av 400 tonn 
is. Cool bar (alltid minus 5 
grader celcius) som krever 
reservasjon. Flytter til ny 
adresse. Se hjemmesiden 
for informasjon:  
www.townhouse.it/icebar/en/

der elegante damer drik-
ker afternoon tea og spiser 
pasticcini (småkaker) eller 
Montebianco-bakst. Iblant 
dukker det opp en og 
annen supermodell.
Adresse: Via Monte Napo-
leone 8

RoSSi
En av Milanos beste isba-
rer, hvilket synes på køene. 
Adresse: Viale Romagna 23

le tRottoiR
Kunstner-wannabies 
henger sprø kunst på veg-
gene i denne like sprø 
baren i Brera. Alternative 
band – ofte jazz – opptrer 
på den lille scenen. Avslap-
pet stemning. 
Adresse: Piazza 24 Maggio

Zucca
Stedet der Camparien ble 
født. I forbindelse med inn-
vielsen av galleriet i 1867 

en anelse mer konvensjo-
nelle designelementer som 
lysmaskiner og flatscreen-
vegg.
Adresse: Piazza della 
Scala 5

la Banque
En av de mest sentrale 
klubbene. Var tidligere en 
bank.
Adresse: Via Porrone 6 

MagaZZini geneRali
Populært dansepalass – 
house og hip hop domine-
rer – i renovert lagerlokale.
Adresse: Via Pietrasanta 14
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gRand hotel et de 
Milan
Milanos mest prestisjefylte 
hotell er en blanding av Art 
Nouveau og Art Deco fra 
1863. Dette var også Giu-
seppe Verdis hjem de siste 
fem årene av hans liv (suite 
105 og 106). Han er imid-
lertid langt fra den eneste 
celebriteten som har bodd 
her gjennom årene, listen 
er lang; Ernest Hemingway, 
Maria Callas, Caruso …
Pris: Dobbeltrom: 275-690 
euro
Adresse: Via Alessandro 
Manzoni 29

una hotel tocq
Milanos tempel for samtids-
design. Den hippe adressen, 

Shopping
the golden quad, som kvadratet med gågater 
i Milano blir kalt, segner nesten under tyngden 
av verdens største klesdesignere; prada, gucci, 
versace, dolce & gabbana, chanel, kenzo, paul 
Smith og mange, mange flere. guccis butikk dekker 
for øvrig et helt kvartal, og dolce & gabbanas  
nye herrebutikk ligger i et tidligere siciliansk 
adelspalass på corso venezia.

(Via Montenapoleone 19) 
som er Italias ledende dia-
manthus. Milanos svar på 
Harrods heter La Rinas-
cente (Piazza Duomo) og 
er åtte etasjer fylt med før-
steklasses klær, accessoi-
rer, parfymer og leker.

Dmagazine er outletbu-
tikker der man kan få for-
rige sesongs mote til en 
brøkdel av prisen.

Milano handler imidlertid 
ikke bare om klær, men 
også om design. Hos Zani 
& Zani (hjørnet av Via San 
Damiano og Corso Vene-
zia 16) finnes spesialde-
signede dørslag, gryter, 
hvitløkspresser, kniver og 
kasseroller. Det meste i 
blinkende metall og alu-
minium.

Cotti (Via Solferino 42) 
er en svært velassortert 
vinbutikk i kunstnerkvar-
talet Brera. Innredningen er 
som den var på 1930-tallet. 
vinaffär i konstkvarteren 
Brera. Inredningen är kvar 
sedan 30-talet.

SeLv oM Man ikke selv er 
interessert i mote eller har 
lommebok til å shoppe, er 
det en opplevelse å vandre 
rundt på Via Monte Napo-
leone, Via della Spiga og 

sidegatene til disse. Er du 
på jakt etter glitter og gull, 
kan du besøke Tiffany & Co 
(Via della Spiga 19a), Car-
tier (Via Montenapoleone 
& Via Gesù) eller Damiani 

like ved byens mest trendy 
barer og nattklubber, gjør 
at hotellet ofte lokker til seg 
kjente ansikter. 
Pris: Dobbeltrom: fra 163 
euro
Adresse: Via A De Tocque-
ville 7 d

SpeRonaRi
Populært og hjemmekose-
lig pensjonat som ligger 
bare et kvartal fra Domkir-
ken. Romstandarden vari-
erer, men alle værelsene er 
rene og ordentlige.
Pris: Dobbeltrom fra 65 
euro
Adresse: Via Speronari 4
Tlf. +39 02 864 611 25

 cotti (via Sol-
feRino 42) eR en 
SvæRt velaSSoR-
teRt vinButikk i 
kunStneRkvaRta-
let BReRa. innRed-
ningen eR SoM den 
vaR på 1930-tallet.

BoalteRnativeR
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flyplaSS
Milano har tre flyplasser; 
Malpensa, Linate og Ber-
gamo (Orio al Serio). Mal-
pensa ligger cirka 50 kilo-
meter fra downtown Milano, 
og kan nås med buss, tog 
og taxi. Taxi koster nær-
mere 70 euro, og bussene 
koster rundt 5,50 euro 
en vei. Toget Malpensa 
Express går fra terminal 1 
og koster omkring 9 euro. 
Fra Linate er det cirka 20 
kilometer til sentrum, en 

taxi koster rundt 16 euro. 
En tredje flyplass er den 
mindre Orio al Serio Airport 
fem mil nordøst for Milano, 
rett utenfor Bergamo. Heri-
fra går det busser til Milano 
sentrum. En enkelbillett 
koster cirka 6,50 euro, 12 
euro for tur–retur. Turen  
tar en times tid.
For mer informasjon:
www.ferrovienord.it
www.sea-aeroportimilano.it
www.sacbo.it

lokaltRafikk
Milanos kollektivtrafikk tas 
hånd om av ATM og inklu-
derer undergrunn, buss og 
trikk. Engangsbilletter, dags- 
og flerdøgnskort kan kjøpes 
på ATM-kontor, i automater 
og aviskiosker. Billettene  
er spesielt billige på søn- 
dager, da kan en familie  
på fire reise på én billett.  
For mer informasjon, se: 
www.atm-mi.it

taxi
Taxiene er oftest hvite og 
kan stoppes på gaten. Det 
enkleste er likevel å gå til 
en taxistasjon. Disse pleier 
å ligge utenfor tog- og 
undergrunnsstasjonene. 
Sluttsummen avhenger av 
antall kofferter, hvor langt 
og når på døgnet og i uken 
man reiser.

poSt
Frimerker kan kjøpes i 
tobakkskiosker og hos 
tobakkshandlere markert 
med et blått og hvitt skilt 
med ”Tabacchi” eller bare 
en ”T” på.

apotek (vakt)
Sentralstasjonen
Adresse: Viale Brianza
Tlf. +39 02 72524360
Farmacia Ticinese
Adresse: Corso San Got-
tardo 1
Tlf. +39 02 8940 3433

tannlege (vakt)
Adc
Adresse: Via Speronari 6
Tlf. +39 02 865 460

fakta

innByggeRe
1,3 millioner

valuta
Euro

åpningStideR
Butikkene i Milano har 
vanligvis åpent 09.00–
13.00 og 15.00–20.00, 
litt avhengig av årstid. 
Større varehus og en 
del av de kjente mot-
ebutikkene stenger ikke 
i lunsjtiden.

inteRnett
www.milanoinfotourist.
com

aviSeR
Hello Milano
Milano Mese
Easy Milan

nødnuMRe
Brann: 115
Lege: 118
Politi: 112

kaRt

telefon
Landsnummer: +39
Retningsnummer: 02

elektRiSitet
220 volt

tuRiStByRå 
Adresse: Via Marconi  
Guglielmo 1
Tlf. +39 02 725 243 00

gReit å vite
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