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OOOBlog –  Milano Rehberi

 
Nasıl gidilir: Milano'ya THY, Atlasglobal ve Pegasus'un uçuşları var.

Ne zaman gidilir: Milano kışın bayağı soğuk oluyor. Kasım ortasından itibaren 
yılbaşı süsleri şehri süslüyor bu nedenle Kasım-Aralık güzel aylar. Onun dışında 
kesinlikle güzel havada gidilmesi gereken bir şehir. En keyifli zamanları Nisan-
Eylül arası. Şubat ve Eylül'de Fashion Week'e ev sahipliği yapıyor, sokaklar cıvıl 
cıvıl oluyor.

Vize: Schengen vizesi gerekli. Başvurular IDATA aracılığıyla kabul ediliyor.

Konaklama: Otel fiyatları genelde gecelik 100 Euro civarında. Biz Hotel 
Tocq'da kalmıştık. Bir kaç kere kaldık ve hep memnun kaldık. özellikle yerini çok 
seviyorum. Bir diğer kaldığımız otel ise Starhotels Ritz. Odası çok küçüktü ama 
çok uzun kalmayacaksanız idare edilebilir :)

Milano'da Ulaşım: THY ve Atlasglobal Milano'nun ana havaalanı olan 
Malpensa'ya uçuyor. Buradan trenle kolayca şehir merkezine ulaşabilirsiniz. 
Malpensa Express ile yolculuk 45dk sürüyor ve tek yön ücreti 13 Euro. Gidiş-
geliş olarak alırsanız 20 Euro. Daha uygun bir alternatif ise Terravision otobüsü. 
50 dk'ya sizi 8 Euro karşılığında Milan Central'e ulaştırıyor. Pegasus'un uçuşları 
ise Bergamo havaalanına iniyor. Buradan yine Terravision'u tercih edebilirsiniz. 
Tek yön ücreti 5 Euro ve yaklaşık 1 saat sürüyor.
Şehir içinde herhangi bir toplu taşıma aracına ihtiyaç duymayabilirsiniz. Heryer 
yürüyerek yakın. Ben yine de kullanırım diyorsanız da Metro veya tramvay en 
rahat seçenekler. Taksi veya UBER de tercih edilebilir, özellikle gece daha rahat 
edersiniz.

Örnek Program: Genelde tanıdığım insanlar Milano'yu sadece bir 'durak' 
noktası olarak kullanıyor. Milano'ya uçup oradan Como ya da Portofino'ya 
devam ediyorlar. Ben ise Milano'yu gerçekten seven nadir insanlardanım 
sanırım. Hatta Avrupa'da en çok ziyaret ettiğim şehirlerden birisi. Bana 
sorarsanız 2-3 gün Milano'da geçirin. Turist gözüyle bakmayın sadece şehirde 
birkaç gün 'yaşayın'. Güzel yemeklerin, keyifli butiklerin ve akşam üstü 
'aperetivo''nun keyfini sürün. Milano'ya kadar gitmişken mutlaka Como gölüne 
de gidin. Tabii ki hava güzelse, kışın Como'da bir numara yok. Biz araba 
kiralayıp bir de Portofino yapmıştık, o da çok keyifliydi.
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Kiminle	konuşsan	Milano'yu	sevmiyor.	Hiç	birşey	yok	diyor,	gitmeye	değmez	diyor,	
İtalya	gibi	değil	diyor.	Evet	havası	çok	soğuk	olabiliyor,	diğer	İtalyan	şehirleri	gibi	'şirin'	
ve	turisAk	akAviteyle	dolup	taşmıyor	ama	bana	sorarsanız	kesinlikle	bir	ziyareA	hak	
ediyor.	Milano'ya	7	kere	giDm	ve	hala	gidesim	var.	Sokaklarda	dolaşıp,	yeme/içme	
derken	çok	keyifli	vakit	geçirdiğim	bir	şehir.		
		
Milano	çok	büyük	bir	şehir	değil,	1-2	günde	rahatça	gezebilirsiniz.	Dediğim	gibi	bir	kaç	
durak	dışında	turisAk	açıdan	çok	da	görülecek	birşey	yok.	Duomo,	Galleria	Vi-orio	
Emanuele,	Fondazione	Prada	ve	Castello	Sforzesco	sanırım	en	görülesi	yerler.	Milano,	
İtalya'nın	hem	Finans	dünyanın	merkezi	hem	de	modanın	başkenA.	Ayrıca	meşhur	
Bocconi	üniversitesi	de	burada.	Dolayısıyla	bol	bol	genç	öğrenci	ve	çalışanla	dolu.	
İnsanlar	da	biraz	'kokoş',	süslenmeyi	seviyorlar.	Hele	Fashion	Week'e	(Şubat	ve	Eylül	
aylarında)	denk	gelirseniz	pek	keyifli	oluyor.		
		
En	sevdiğim	semtler	Brera	ve	Navigli.	Brera	güzel	cafe	ve	restoranlara	ve	küçük	küçük	
buAklere	ev	sahipliği	yapıyor.	Dar	sokaklarında	gezmek	çok	keyifli.	Navigli	ise	Naviglio	
Grande	kanalın	etraXnda	yer	alan	küçük	bir	bölge.	Özellikle	akşam	lokaller	burada	
yemeğe	gidiyor,	ApereAvolarını	alıyor.	Pazar	günleri	ise	Bit	Pazarı	kuruluyor.	
'Mural'	(duvar	sana[)	seviyorsanız	Isola	semAne	mutlaka	uğrayın.	Burası	%100	lokal	bir	
semt	ve	çok	tatlı	mekanlar	da	mevcut.	
		
Milano'nun	daha	'merkezi'	kısmı,	yani	Duomo'nun	etraX	gibi	düşünebiliriz,	şık	
mağazalar	ve	restoranlarla	dolu.	Bu	bölgede	de	gezmek	gayet	keyifli	ve	çok	güzel	
mekan	önerilerim	de	var	:)	Via	della	Spiga	ve		Via	Montenapoleone	de	mutlaka	
listenizde	olmalı.	VakAniz	varsa	da	Scala'da	Opera	izleyebilirsiniz.	
		
Yemek	konusunda	İtalya	her	zaman	mutlu	eden	bir	ülke.	Milano'da	da	çok	iyi	yemekler	
yiyeceksiniz,	söz	veriyorum	:)	
		
Milano	Mekanları	
		
Navigli	Bölgesi	
	
Fabbrica	Pizzeria	-	Pizzaları	güzel	-	Alzaia	Naviglio	Grande,	70	
I	Capatosta	-	Pizzaaaa	-	Alzaia	Naviglio	Grande,	56	
The	Brisket	-	İtalyan	mugağından	sıkılırsanız	-	Ripa	di	Porta	Ticinese,	65	
Premiata	Pizzeria	-	Keyifli,	uygun	fiyatlı	pizzacı	-	Alzaia	Naviglio	Grande,	2	
Rinomata	Gelateria	-	Dondurmacı	-	Ripa	di	Porta	Ticinese,	1	
Al	Coccio	-	Birşeyler	içmek	için	-	Alzaia	Naviglio	Pavese,	2	
Trajoria	Milanese	-	Viale	Gorizia,	30	
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Brera	Bölgesi	
	
10	Corso	Como	-	Hem	concept	store	hem	restaurant	-	Corso	Como,	10	
California	Bakery	-	Amerikan	usulü	kahval[.	Farklı	şubeleri	var	-	Corso	Como,	5	
High	Tech	-	Hediyelik	eşya	için	güzel	bir	mağaza	-	Piazza	XXV	Aprile,	12	
Princi	-	Hızlı,	lezzetli	a[ş[rmalıklar	-	Piazza	XXV	Aprile,	5	veya	Largo	la	Foppa,	2	
Eataly	-	Piazza	VenAcinque	Aprile,	10	
Panini	Giusto	-	Sandviçleri	güzel	-	Corso	Garibaldi	
Radetzky	-	Milano'da	en	sevdiğim.	Birşeyler	içip	a[ş[rmak	için	-	Corso	Garibaldi,	105	
PaDni	-	Kahval[	için	-	Corso	Garibaldi,	93	
Osteria	dei	PoeA	-	Milano'ya	her	gidişimde	uğrarım	-	Corso	Garibaldi,	40	
La	Prosciujeria	-	Şarküteri	ve	şarap	keyfi	-	Corso	Garibaldi,	55	
Botega	-	Kahve	ve	tatlı	molası	-	Corso	Garibaldi,	12	
Trajoria	Torre	di	Pisa	-	Toskana	mugağı	-	Via	Fiori	Chiari,	21	
DiVioleDiLiquirizia	-	Cupcakeleri	pek	güzel	-	Via	Madonnina,	10	
Il	Kaimano	-	Keyifli	bir	öğle	yemeği	-	Via	Fiori	Chiari,	20	
Lajeria	di	San	Marco	-	Mutlaka	uğrayın	-	Via	S.	Marco,	24	
Solferino	-	Keyifli	bir	akşam	yemeği	-	Via	Castelfidardo,	2	
La	Briciola	-	Çooook	güzel	-	Via	Marsala	2	
	
Centro	
A	Santa	Lucia	-	Yemekler	mükemmel	-	Via	S.	Pietro	All'Orto,	3	
Excelsior	-	Çok	keyifli	concept	store	-	Galleria	del	Corso,	4	
Cova	-	Efsane	paDsserie	-	Via	Monte	Napoleone,	8	
Marchesi	-	TurisAk	ama	çok	keyifli	-	Via	Monte	Napoleone,	9	
Peck	-	Gurme	cenneA	-	Via	Spadari,	9	
Luini	-	Minik	İtalyan	poğaçası.	Mutlaka	bir	kere	deneyin	-	Via	Santa	Radegonda,	16	
Obica	Duomo	-	Akşam	saatlerinde	gidin.	Duomo	manzaralı	içki	keyfi	-	Via	Santa	
Radegonda,	1	
Bice	-	Çok	keyifli,	biraz	pahalı	-	Via	Borgospesso,	12	
Armani	Caffe	-	Milano	klasiği	-	Piazzeja	Croce	Rossa,	2	
Nobu	-	Japon	mugağı	-	Via	Gastone	Pisoni,	1	
Taveggia	-	Via	Uberto	VisconA	di	Modrone,	2	
ValenAno	Vintage	-	Güzel	bir	akşam	yemeği	-	Corso	Monforte,	16	
L'Isola	Del	Tesoro	-	Özellikle	deniz	mahsülleri	güzel	-	Via	Ludovico	da	Viadana,	2	
MarAni	Bar	-	ApereAvo	-	Corso	Venezia	15	
Sant	Ambroeus	-	PeAt	Fourları	güzel	-	C.so	MajeoD,	7	
Panini	Durini	-	Güzel	paniniler	-	Via	Durini,	26	
Bar	Luce	-	Fondazione	Prada'nın	kafesi.	Mutlaka	gidin	-	Largo	Isarco	2	
Pave	-	Tatlı	keyfi	-	Via	Felice	CasaA	27	
Osteria	La	Luna	Piena	-	Ufak,	tatlı	bir	aile	işletmesi	-	Via	Lazzaro	Palazzi	9	
Da	Oscar	-	Rezervasyon	şart,	eğlenceli	mekan-	Via	Lazzaro	Palazzi	4	
	
Isola	
Deus	Cafe	-	Günün	her	saaA	keyifli	-	Via	Generale	Thaon	di	Revel	3	
L'Isola	del	Gusto	-	Harika	deniz	mahsülleri	-	Via	Angelo	Della	Pergola	4	
Trajoria	Il	Marinaio	-	Deniz	mahsülleri	-	Via	Vincenzo	Civerchio,	9	
FiordiponA	-	Via	Antonio	Pollaiuolo,	9	
Blue	Note	-	Jazz	club	-	Via	Borsieri	37	
		
		
		


