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Το Μιλάνο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας πίσω από τη Ρώμη με πληθυσμό 1.360.000 κατοίκων. Η πόλη κατέχει ισχυρή θέση ως πρωτεύουσα της επαρχίας του Μιλάνου, καθώς και την περιφερειακή πρωτεύουσα της περιφέρειας της Λομβαρδίας. Η καρδιά του οικονομικού κόμβου της Ιταλίας βρίσκεται στο Μιλάνο με το Εθνικό
Χρηματιστήριο να βρίσκεται στην πόλη.Ενώ η Ρώμη απολαμβάνει τη θέση της ως διοικητικής πρωτεύουσας της Ιταλίας, το Μιλάνο καθιστά έντονη την παρουσία του σε πολλούς τομείς κυρίως στη βιομηχανία της μόδας. Μαζί με τα ισχυρά ονόματα του Παρισιού, της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου, το Μιλάνο αναφέρεται ως μία από τις
πρωτεύουσες της μόδας του κόσμου. Παρ 'όλα αυτά, οι εκθέσεις μόδας, η νυχτερινή ζωή, η ιταλική κουζίνα και η μητροπολιτική περιοχή του Μιλάνου παρέχουν την καλλιτεχνική προοπτική της Ιταλίας, η οποία προσελκύει πολλούς νέους. Επίσης, είναι σαν ένα καταφύγιο βάσης για να εξερευνήσετε τις τουριστικές πόλεις της Βόρειας Ιταλίας που
περιλαμβάνουν τις Άλπεις. 10,40€ 14 11,15€ 11,20€ 14,40€ 14,40€ Επαλήθευσε το κόστος μεταφορικών στο κατάστημα. Πρωτότυπος τίτλοςTop 10 Milan & LakesΣελίδες160 σελίδεςΈτος κυκλοφορίας2018ΕξώφυλλοΜαλακό εξώφυλλοISBN978-960-581-001-6ΤύποςΒιβλίοΜέγεθος19x10 εκατοστά Ρώτησε και μάθε για το προϊόν από την κοινότητα
του BestPrice Στείλε την ερώτησή σου Top 10: Μιλάνο και λίμνες Άμεση σύγκριση παντού, προσφορές, μετατροπή τιμών κ.α. Το Μιλάνο με την μητροπολιτική πόλη είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο στην Ιταλία με πληθυσμό πάνω από 7 εκατομμύρια. Η πόλη του Μιλάνου είναι συνυφασμένη με την μόδα καθώς είναι έδρα πολλών από τα μεγάλα
ονόματα της μόδας, παγκοσμίως. Όμως το Μιλάνο δεν είναι μόνο μόδα, διαθέτει επίσης πολλά μουσεία και μια από της διασημότερες όπερες του κόσμου, την λα Σκάλα. Να μην ξεχάσετε και να απολαύσετε το ντόπιο γρήγορο φαγητό που ονομάζετε Panzerotto και είναι ένα ελαφρώς γλυκό ψωμιού δεμένο με μοτσαρέλα και ντομάτας σε κάτι που
μοιάζει σαν καλτόνε. Κλίμα - Πότε να πάτε Αποφύγετε τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και προτιμήστε την άνοιξη ή τις αρχές του φθινοπώρου για να έρθετε στο Μιλάνο. Φαγητό Στην Ιταλία είστε οπότε τα πιάτα με ζυμαρικά δίνουν και παίρνουν.Κάποια απο τα πιο γνωτά εστιατόρια που σας προτείνουμε είναι το La Ricetta di Mamé
, το Da Mauro , το Del Binari , το Un Posto a Milano at Cascina Cuccagna και το Malastrana Rossa.Αν επιλέξετε πιο πρόχειρο φαγητό, μπορείτε να πάτε στο ισόγειο του La Rinascente (βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Duomo και δίπλα στην Galleria Vittorio Emanuelle II), όπου θα φάτε με λίγα σχετικά χρήματα. Σε έναν ενιαίο χώρο θα βρείτε τα
Burger King, τα Autogrill, η Pizzico και άλλα καταστήματα με πολλές επιλογές σε σάντουιτς και πίτσες. Δοκιμάστε ιταλικές γεύσεις με μοτσαρέλα και προσούτο. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και το χωνευτικό ποτό "Lemoncelo" το οποίο πίνετε παγωμένο. Μην παρασύρθείτε από την ωραία γεύση του, είναι αρκετά δυνατό. Διασκέδαση Έντονη
νυχτερινή ζωή και πολλά μπαρ θα βρείτε στις περιοχές Brera και Navigli ενώ στην περιοχή γύρω από το Corso Como θα συναντήσετε πιο έντονη αίσθηση του life style. Ακολουθήστε το παράδειγμα των Μιλανέζων και κάντε γνωριμίες στα διάφορα μπαρ από τις 19.00 ως τις 21.00. Σε κάποια από τα μπαρ θα ανακαλύψετε ότι τα ποτά συνοδεύονται
από γευστικά σνακ! Φυσικά η νυχτερινή ζωή δεν σταματάει στις 01:00 που κλείνουν τα μπαρ αλλά συνεχίζεται στα club. Ντυθείτε καλά για να βγείτε έξω καθώς οι Μιλανέζοι, όπως και όλοι οι Ιταλοί, φημίζονται για τη φινέτσα και το προσεγμένο τους ντύσιμο Ψώνια Ξεκινήστε την βόλτα σας στην πλούσια αγορά του Μιλάνου από την πλατεία
Loreto (υπάρχει και στάση μετρό) και κατηφορίστε στην οδό Corso Buenos Aires. Εκεί θα βρείτε πολυκαταστήματα ρούχων και παπουτσιών όπως Zara, Η&Μ, Adidas, Promod, Tally Weijl, Guess κτλ. Μετά από την πύλη της Βενετίας η οδός αλλάζει όνομα και συνεχίζει ως Corso Venezia μέχρι την πλατεία Piazza San Babila. Από εκεί έχετε δύο
επιλογές. Πρώτον να ανεβείτε την οδό Via Monte Napoleone με όλες τις γνωστές πανάκριβες μάρκες (Burberry, Christian Dior, Versace, Ralph Loren, Gucci κτλ) και δεύτερον να κατεβείτε τον πεζόδρομο Corso Vittorio Emanuele μέχρι την πλατεία του Duomo. Εκεί θα βρείτε το κατάστημα της Ferrari με είδη δώρων και αναμνηστικά, ένα πολυόροφο
κατάστημα με πολύ φτηνά αθλητικά είδη, το Carpisa με ωραίες νεανικές τσάντες και άλλα καταστήματα. Επίσης αν θέλετε να ψωνίσετε οικονομικά καλύτερα να ψάξετε κανένα outlet! Εκεί οι τιμές δεν παίζονται αφού μπορείτε να βρείτε κομμάτια της περασμένης σεζόν (σιγά το πράγμα!) στο ένα τρίτο περίπου της αρχικής τιμής. Πολύ γνωστά είναι
το «Basement» και το «Corso Como Outlet». Μνημεία Ο καθεδρικός Ναός Duomo είναι ισως το πιο χαρακτηριστικό σημείο του Μιλάνου.Είναι η έδρα του αρχιεπισκόπου της πόλης και η τέταρτη μεγαλύτερη εκκλησία στην Ευρώπη. Έχει μήκος 157 μέτρα.Στο υψηλότερο κωδωνοστάσιο, σε ύψος 108,5 μέτρων, δεσπόζει το μπρούτζινο επιχρυσωμένο
άγαλμα της Παναγίας, η La Madonnina, που βρίσκεται στις καρδιές όλων των Μιλανέζων και των Καθολικών γενικότερα . Η Πινακοθήκη di Brera του Μιλάνου στεγάζεται στο ομώνυμο παλάτι που κτίστηκε τον 14ο αιώνα στη θέση μοναστηριού.Το κτίριο λειτούργησε από τους Ιησουίτες σαν θεολογική σχολή μέχρι την διάλυση του Τάγματος τους,
οπότε και έγινε ιδιοκτησία του Κράτους της Αυστρίας, επί αυτοκρατορίας Μαρίας Θηρεσίας η οποία το μετέτρεψε σε σχολή καλών τεχνών.Σε πινακοθήκη μετατράπηκε από το Μέγα Ναπολέοντα και έκτοτε άρχισε να συγκεντρώνει πλήθος έργων αναγεννησιακής και μεσαιωνικής τέχνης. Οι περισσότεροι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όπερας
της Ιταλίας, και πολλοί από τους καλύτερους τραγουδιστές από όλο τον κόσμο, έχουν εμφανιστεί στη Σκάλα του Μιλάνου κατά τα τελευταία 200 χρόνια. Σήμερα, το θέατρο εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως μία από τις κορυφαίες όπερες και θέατρα μπαλέτου στον κόσμο. Το θέατρο φιλοξενεί επίσης την Ακαδημία Θεάτρου της Σκάλα η οποία
προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση σε μουσική, χορό, τέχνη. Στο κτήριο στεγάζεται ακόμη το Μουσείο της Σκάλα, που είναι προσβάσιμο από του φουαγιέ και περιλαμβανει στη συλλογή του πλήθος από πίνακες, αγάλματα, κοστούμια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία σχετικά με την ιστορία της Σκάλα. Μια από τις διασημότερες τοιχογραφίες όλων
των εποχών, ο Μυστικός δείπνος του Ντα Βίντσι, κοσμεί την εκκλησία της Santa Maria delle Grazie. Η τοιχογραφία δημιουργήθηκε το 15ο αιώνα από το Ντα Βίντσι για λογαριασμό του δούκα Sforza. Έχει διαστάσεις 4,5 x 8,7 μέτρα. Το έργο ξεκίνησε το 1495 και ολοκληρώθηκε το 1498, αν και ο Da Vinci δεν εργαζόταν συνεχώς για το σκοπό αυτό.
Μετακινήσεις Με μετρό Το μετρό του Μιλάνου διαθέτει 4 γραμμές, τη νούμερο 1 (κόκκινη), τη νούμερο 2 (πράσινη), τη νούμερο 3 (κίτρινη) και τη μπλε. Οι συρμοί του μετρό λειτουργούν από τις 06.15 το πρωί μέχρι τις 00.14 και κατά τη διάρκεια του βραδιού λειτουργούν οι λεωφορειακές γραμμές 1 και 3. Με λεωφορείο Το Radiobus είναι μία
λεωφορειακή γραμμή η οποία λειτουργεί από τις 20.00 το βράδυ μέχρι τις 02.00 το πρωί και σας μεταφέρει από το κέντρο της πόλης του Μιλάνου προς τη δυτική, βόρεια και βορειο-ανατολική πλευρά της πόλης. Για να σας μεταφέρει στον προορισμό σας αρκεί να κάνετε κράτηση τηλεφωνικά Με τρένο Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του
Μιλάνου κλείνει από τις 01.00 το πρωί μέχρι τις 04.00 το πρωί και φυλάσσεται από την αστυνομία, η οποία δε θα σας επιτρέψει την είσοδο κατά τη διάρκεια εκείνων των ωρών εκτός αν επιδείξετε το εισιτήριό σας. Ετικέτες: Επισκεφθείτε την πόλη της μόδας της Ιταλίας, το τελευταίο δείπνο και τον γοτθικό καθεδρικό ναό Το Μιλάνο είναι μία από
τις πιο μοντέρνες πόλεις της Ιταλίας, αλλά διατηρεί επίσης πολλά ιστορικά και καλλιτεχνικά αξιοθέατα, όπως ο μεγαλύτερος γοτθικός καθεδρικός ναός στον κόσμο, η ζωγραφιά του The Last Supper και η περίφημη Όπερα La Scala. Οι ταξιδιώτες στο Μιλάνο θα βρουν μια γοητευτική, λαμπερή πόλη με μια ακμάζουσα πολιτιστική σκηνή και μια
κορυφαία πόλη για ψώνια. Βρίσκεται στη βορειοδυτική Ιταλία στην περιοχή της Λομβαρδίας , το Μιλάνο βρίσκεται περίπου 30 μίλια νότια των Άλπεων. Είναι πολύ κοντά στην περιοχή της λίμνης, συμπεριλαμβανομένων των λιμνών Como και Maggiore . Από το Μιλάνο, η Ρώμη είναι προσβάσιμη σε ένα γρήγορο τρένο σε μόλις 3 ώρες και στη
Βενετία σε λιγότερο από 3 ώρες. Η πόλη μπορεί να είναι πολύ ζεστή και υγρή το καλοκαίρι, αλλά οι χειμώνες δεν είναι πολύ σοβαρές. Ελέγξτε τις μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις του Μιλάνου πριν προγραμματίσετε το ταξίδι σας. Μεταφορά στο Μιλάνο Το Μιλάνο διαθέτει 2 αεροδρόμια. Malpensa , στα βορειοδυτικά, είναι ένα
μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο. Το τρένο Malpensa Express συνδέει το αεροδρόμιο με τους σταθμούς Centrale και Cadorna , κοντά στο ιστορικό κέντρο. Το μικρότερο αεροδρόμιο Linate προς ανατολάς εξυπηρετεί πτήσεις από την Ευρώπη και την Ιταλία και συνδέεται με την πόλη με λεωφορεία. Βρείτε περάσματα στο Μιλάνο για TripAdvisor Ο
κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός, Milano Centrale στην πλατεία Duca d 'Aosta, συνδέει με μεγάλες πόλεις της Ιταλίας και της Δυτικής Ευρώπης. Οι εθνικές και διεθνείς γραμμές λεωφορείων φθάνουν στην Piazza Castello . Αγοράστε εισιτήρια τρένων για την Select Italy, σε δολάρια ΗΠΑ Δημόσιες συγκοινωνίες Το Μιλάνο έχει πολύ καλή δημόσια
συγκοινωνία, όπως λεωφορεία, τραμ και εκτεταμένο σύστημα μετρό. Για έναν χάρτη των δρομολογίων δημόσιας συγκοινωνίας στο κεντρικό Μιλάνο και τον τρόπο χρήσης τους, ανατρέξτε στον χάρτη μεταφορών του Μιλάνου . Ξενοδοχεία και Τροφίμων Αν θέλετε να μείνετε κοντά στη La Scala, τον καθεδρικό ναό Duomo και την εμπορική περιοχή,
ελέγξτε αυτά τα ξενοδοχεία με ιστορικό κέντρο . Ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία είναι το Four Seasons Hotel Milano, ακριβώς στην εμπορική περιοχή μόδας ή αν θέλετε πραγματικά να πάτε στην κορυφαία τάξη, υπάρχει το 7 αστέρων Milan Galleria, ένα πολυτελές ξενοδοχείο με μόνο 7 σουίτες, το καθένα με δικό του μπάτλερ . Δείτε
περισσότερα ξενοδοχεία Μιλάνο στο TripAdvisor, όπου μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τιμές για τις ημερομηνίες σας. Δύο διάσημα παραδοσιακά πιάτα από το Μιλάνο είναι το ριζότο αλλά μιλάνε (πιάτο ρύζι από σαφράν) και το cotoletta alla milanese (ψητό μοσχάρι). Το Μιλάνο διαθέτει πολλά μοντέρνα εστιατόρια που σερβίρουν και σύγχρονη
ιταλική κουζίνα. Τα μιλανικά μπαρ σερβίρουν συχνά σνακ με το ποτό πριν το δείπνο ( apertivo ) το βράδυ. Νυχτερινή ζωή και φεστιβάλ Το Μιλάνο είναι μια καλή πόλη για νυχτερινή διασκέδαση με πολλά δημοφιλή νυχτερινά κέντρα, κινηματογράφους και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως όπερα , μπαλέτο, συναυλίες και θέατρο. Η κύρια συναυλία
θεάτρου και συναυλίας αρχίζει τον Οκτώβριο, αλλά υπάρχουν και παραστάσεις το καλοκαίρι. Ελέγξτε σε ένα από τα τουριστικά γραφεία ή στο ξενοδοχείο σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Η μεγαλύτερη ημέρα γιορτής του Μιλάνου για τον πολιούχο άγια του, η ημέρα του Αγίου Αμβρόσιου είναι η 7η Δεκεμβρίου με θρησκευτικούς εορτασμούς
και μια δίκαιη έκθεση. Το Festa del Naviglio με παρελάσεις, μουσική και άλλες παραστάσεις είναι οι δέκα πρώτες ημέρες του Ιουνίου. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις μόδας, ειδικά το φθινόπωρο. Ψώνια Το Μιλάνο είναι παράδεισος για τους λάτρεις της μόδας, ώστε εύκολα να βρείτε είδη ένδυσης υψηλής ποιότητας, υποδήματα και αξεσουάρ. Δοκιμάστε
το Corso Vittorio Emanuele II κοντά στην Piazza della Scala, μέσω του Monte Napoleone κοντά στο Duomo, ή μέσω της Via Dante μεταξύ του Duomo και του Κάστρου. Για αποκλειστικές μόδες, δοκιμάστε την περιοχή γύρω από το della Spiga που ονομάζεται Quadrilatero d'Oro . Το Corso Buenos Aires έχει πολλά καταστήματα αλυσίδων. Πολλά
καταστήματα είναι ακόμη ανοιχτά την Κυριακή στο Corso Buenos Aires και στη Via Dante. Οι αγορές κρατιούνται γύρω από τα κανάλια. Τι να δεις Το μικρό ιστορικό κέντρο βρίσκεται μεταξύ του Duomo και του Castello και προσφέρει πολλά από τα κορυφαία αξιοθέατα του Μιλάνου . Εδώ μπορείτε να περιμένετε: Η Santa Maria della Grazie
περιλαμβάνει τη διάσημη τοιχογραφία του Ντα Βίντσι, το Μυστικό Δείπνο. Αν και το κτίριο βομβαρδίστηκε το 1943, η τοιχογραφία επιβίωσε. Για να επισκεφθείτε, είναι απαραίτητο να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων . Κάντε κράτηση Τα τελευταία εισιτήρια εισιτηρίων για την Επιλογή της Ιταλίας , σε δολάρια ΗΠΑ. Ο Ντουόμο είναι ο
μεγαλύτερος γοτθικός καθεδρικός ναός στον κόσμο και η τρίτη μεγαλύτερη εκκλησία στην Ευρώπη. Το κτίριο ξεκίνησε το 1386 και διήρκεσε σχεδόν 500 χρόνια! Η μαρμάρινη πρόσοψή του είναι υπέροχη και η οροφή του έχει 135 σπίθες και 3200 αγάλματα. Στο εσωτερικό, ο σταυρός λέγεται ότι περιέχει ένα καρφί από το σταυρό του Χριστού. Η
πλατεία του είναι το κέντρο του Μιλάνου. Υπάρχει επίσης ένα μουσείο. Φροντίστε να ανεβείτε στις σκάλες ή να πάρετε τον ανελκυστήρα στην κορυφή για να δείτε τις απόψεις του Μιλάνου από την οροφή Duomo και μια προσεκτική ματιά στους πυργίσκους του Duomo. Η La Scala είναι μια πολύ διάσημη όπερα με 2000 κατοίκους. Χτισμένο το 1778
έχει ένα πολύ πλούσιο εσωτερικό. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το μουσείο. Η Galleria Vittorio Emanuele II είναι μια τεράστια εμπορική στοά με γυάλινα σκεπή, γεμάτη από ακριβά καταστήματα, μπαρ και εστιατόρια. Χτισμένο το 1867, συνδέει τις πλατείες του Duomo και της La Scala και έχει ψηφιδωτά με τα σύμβολα των πόλεων που
αποτελούν τη νεοσυσταθείσα Ιταλία. Μερικοί άνθρωποι θεωρούν καλή τύχη να σταθούν στους όρχεις του ταύρου του Τορίνο. Το Castello Sforzesco χτίστηκε αρχικά τον 15ο αιώνα από τον κυβερνώντα Visconti αλλά καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε από το Sforzas σύντομα μετά. Έγινε ένα μουσείο συγκρότημα τον 19ο αιώνα και είναι ένα από τα
σημαντικότερα ορόσημα του Μιλάνου. Εθνικό Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας Το Leonardo da Vinci στεγάζεται σε ένα μοναστήρι του 16ου αιώνα. Το μουσείο διαθέτει μια τεράστια συλλογή που δείχνει την ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας ξεκινώντας από τις μηχανές του Leonardo da Vinci. Το Sant'Ambrogio είναι η εκκλησία του
πολιούχου του Μιλάνου του τέταρτου αιώνα. Στο εσωτερικό υπάρχουν πολλές εικόνες, γλυπτά και ψηφιδωτά. Το Pinacoteca di Brera , το οποίο ξεκίνησε αρχικά από το Napolean, είναι η πιο διάσημη γκαλερί τέχνης του Μιλάνου. Διαθέτει μια τεράστια συλλογή πάνω από 600 έργων σε 40 δωμάτια. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια ξενάγηση, μια
μαθήματα μαγειρικής, ένα ταξίδι για ψώνια ή μια εκδρομή ενώ βρίσκεστε στο Μιλάνο. Ημερήσιες εκδρομές Το Μιλάνο αποτελεί μια βολική βάση για ημερήσιες εκδρομές στις Λίμνες , την Παβία , την πόλη λόφων του Μπέργκαμο και την Κρεμόνα , την πόλη των βιολοντσέλων. Για μια ενδιαφέρουσα μέρα, κάντε κράτηση για περιήγηση Bergamo,
Franciacorta και Lake Iseo από την Select Italy . Εκτός από την πόλη του Μπέργκαμο θα επισκεφθείτε μια μικρή, γοητευτική λίμνη και την περιοχή αφρώδους οίνου Franciacorta, με τη μεταφορά από το Μιλάνο. Τουριστικά Γραφεία Πληροφοριών Μιλάνου Το κεντρικό γραφείο βρίσκεται στην Piazza del Duomo στη Via Marconi 1. Υπάρχει επίσης
υποκατάστημα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μιλάνου λειτουργεί γραφείο πληροφοριών στο Galleria Vittorio Emanuele II, κοντά στην Piazza del Duomo, με πληροφορίες για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
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