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A cidade mais fashion e sofisticada da Itália é também um dos destinos mais procurados 
da Eupora. Obras consagradas e monumentos estonteantes são algumas das atrações 
memoráveis do lugar. As ruas ficam ainda mais bonitas com tantas pessoas bem vestidas 
e educadas. A capital do design e da moda te espera para conhecer o que tem de melhor!  
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Claro que os turistas irão superar suas expectativas pela bela decoração que 
as acomodações de Milão oferecem. O hotel Delizia é moderno e tem um café da 
manhã espetacular por um preço ótimo para quem não pretende gastar muito com 
hospedagem. Outro local aconchegante e com um custo benefício muito bom é o 
22 Marzo. A equipe é bem prestativa e sempre deixa seus clientes satisfeitos. E que 
tal ficar hospedado em um hotel pertinho da estação central de Milão? O Berna além 
de ser bem localizado tem quartos impecáveis. Todos são decorados com madeira 
clássica e dispõe de uma grande variedade de bebidas no mini bar. Um hotel boutique 
como o Manzoni não pode passar despercebido na hora de escolher uma boa opção 
em Milão. E o que é melhor: ele fica na rota do circuito de compras pelas fantásticas 
lojas de grife. Até Giuseppe Verdi (compositor influente do século XIX) já se hospedou 
no magnífico Grand Hotel et de Milan. O hotel tem uma elegância que salta aos olhos. 

ONDE FICAR 
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HOTÉIS 
 
22 Marzo 
www.hotel22marzo.com
+39 02 701 070 64  

Berna 
www.hotelberna.com
+39 02 677 311   

Delizia 
www.hoteldelizia.com
+39 02 740 544        
 
Grand Hotel Et de Milan 
www.grandhoteletdemilan.it
+39 02 723 141

Manzoni 
www.hotelmanzoni.com
+39 02 760 05 700
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Existem tantos restaurantes para você conhecer na Itália que o ideal é que você 
conheça pelo menos um por dia. A comida é tão boa que provavelmente te despertará 
a dúvida de qual prato escolher todas as vezes. Mas como dizem os italianos: Mangia 
Che te Fa Bene! Um brunch entre as visitas aos pontos turísticos é sempre bem vindo.  
Os sanduíches do California Bakery são ideais para uma parada estratégica durante 
a caminhada para recarregar as energias. Se estiver muito quente, vá se deliciar com 
os sorvetes do Bianco Latte, feitos artesanalmente na loja. O Bento Sushi Restaurant 
foge um pouco da massa italiana e oferece a comida japonesa como o carro chefe 
da casa. E que tal um jantar no tradicional Biffi? O restaurante fica na Galleria Vittorio 
Emanuelle e os clientes podem escolher se querem comer na área interna ou externa 
do lugar. No Sadler os pratos são preparados como se fossem para exposições de 
arte, com uma apresentação impecável.

ONDE COMER
RESTAURANTES 
 
Bento Sushi Restaurant
www.bentobar.com
+39 02 659 8075 
 
Bianco Latte
www.biancolatte.it 
+39 02 620 86 177

Biffi 
www.biffigalleria.it   
+39 02 805 79 61

California Bakery 
www.californiabakery.it
+39 02 760 11 492      
 
Sadler 
www.sadler.it 
+39 02 488 41 837
 

Acima: Bento Bar - Bancone (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Biffi Gallery (foto de divulgação) 
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Sem dúvidas você precisa passar por um dos mais renomados teatros de ópera do 
mundo, o Alla Scala. Os preços são mais generosos com os jovens e idosos, mas  
a experiência é incrível em todas as idades. Os melhores coquetéis de Milão estão 
no B: Free. O bar também recebe o título dado pelos clientes de melhor ambiente e 
melhor atendimento. A Galleria Vittorio Emanuele também é um show a parte. Sua 
estrutura de vidro é simplesmente memorável. Uma pausa para tomar um café na 
galeria sempre é válida. Se ficar com saudades de alguma área verde, vá ao Parque 
Sempione. Dá para passar a tarde inteira no local visitando as lagoas, a biblioteca e 
de quebra o belíssimo Aquário Civico Milano. Tudo fica dentro do parque. 

ONDE CURTIR
ATRAÇÕES 
 
Alla Scala
www.teatroallascala.org
+39 02 88 79 1

Aquário Civico Milano 
www.acquariocivicomilano.eu
+39 02 884 65 750      

B: Free
www.bfreecocktailbar.com
+39 02 367 07 971 

Galleria Vittorio Emanuele 
Piazza del Duomo 
 
Parque Sempione
Próximo ao Castello Sforzesco

Acima: B:Free Bar (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Galleria Vittorio Emanuele (foto de divulgação) 
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Talvez uma das coisas que causam mais expectativa no viajante quando o destino é 
Milão são as compras. Tanta fama mundo afora e o título de “capital da moda” não 
são em vão. A Via Montepoleone é um dos redutos de grandes marcas da cidade. 
As mulheres costumam gastar pelo menos um dia perambulando pelos lugares dali. 
Seguindo nessa linha de grifes existe o famoso Quadrilátero de Ouro. O lugar é de 
encher os olhos de qualquer fashionista e vale o passeio nem que for só para admirar 
as vitrines. Mas se o seu objetivo é comprar muito e pagar um bom preço vá a Corso 
Buenos Aires. É fácil encontrar uma boa liquidação por lá e ainda existem vários 
outlets. Até os pequenos vão poder ir às compras em Milão! A loja de brinquedos 
Citta’ Del Sole tem produtos educativos e lindos. As crianças vão amar! E que tal 
conhecer a loja onde tudo esta de ponta cabeça? A inusitada loja Viktor & Rolf vende 
peças masculinas e femininas. Não deixe de conhecer! 

ONDE GASTAR
LOJAS 
 
Citta’ Del Sole
www.cittadelsole.it
+39 02 938 81 237

Corso Buenos Aires
Zona 2, região  
nordeste de Milão

Quadrilátero de Ouro
Seguir pelo Corso  
Vittorio Emanuelle II 

Via Montepoleone  
www.viamontenapoleone.org 
 
Viktor & Rolf 
www.viktor-rolf.com 
+39 02 831 16 01 
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Hora de conhecer os museus e as obras de artistas que fizeram história no mundo da 
arte. Passar por Milão e não ir ao Duomo é como não visitar o Cristo Redentor no Rio. 
A catedral gótica é o cartão-postal de Milão. O lugar é o ponto inicial para começar 
sua rota de passeios na cidade. E que tal respirar mais cultura? O Castello Sforzesco 
é de uma grandeza sem igual. Ele abriga muitas esculturas magníficas como a “Pieta 
Randonini” de Michelangelo. Por falar em obras consagradas, no Cenacolo Vinciano 
está o quadro “A Última Ceia” do gênio Leonardo da Vinci. A peça é tão valiosa, que os 
turistas precisam fazer uma reserva para poder ver a obra. Ainda falando de Da Vinci, 
após ir ao Cenacolo, vá ao Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo 
da Vinci. O local exibe as ideias e invenções do criador de “Monalisa”. Que tal ver a 
cidade de um ângulo diferente? O Navigli Lombardi te leva pelos canais de vias 
navegáveis de Milão. Quase uma Veneza! 

RECREAÇÃO

Castello Sforzesco 
www.milanocastello.it 
+39 02 667 91 31   
 
Cenacolo Vinciano  
www.architettonicimilano 
.lombardia.beniculturali.it 
+39 02 894 21 146 
 
Duomo 
www.duomomilano.it 
+39 02 864 63 456 
 
Museo Nazionale della  
Scienza e della Tecnica 
Leornardo da Vinci 
www.museoscienza.org 
+39 02 485 551 
 
Navigli Lombardi  
www.naviglilombardi.it 
+39 02 66 79 131 

ONDE RELAXAR
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Acima: Museo della Scienza e della Tecnica Leornardo da Vinci (wikipedia) | Canto Inferior Esquerdo: Parque Sempione (wikipedia)  
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