
Miláno – Expo, 
história, skvelé nákupy aj jedlo
Nápadité expozície z takmer všetkých štátov 
sveta, k tomu rovnako zaujímavé sprievodné 
akcie –Svetové výstavy, v  súčasnosti nazý-
vané Expo, boli vždy ťahákom pre turistov. 
Ešte nikdy nebola táto svetová šou tak blízko 
Slovenska a  tak ľahko prístupná ako tento 
rok, keď sa koná v  talianskom Miláne. Pre-
tože stačí nastúpiť do lietadla a o hodinu ste 
na mieste. 

MESTO SVETOVEJ VÝSTAVY
Takmer 20 miliónov návštevníkov, 145 kra-
jín z  celého sveta, ktoré sa tu prezentujú, 
a  to všetko pod heslom Výživa pre planétu 
a energia pre život, to je tohtoročné Expo 
v Miláne. Výstava, ktorú otvorili 1. mája, trvá 
do 31. októbra, takže kto ju ešte nenavští-
vil a má to v pláne, mal by sa poponáhľať. 
EXPO Milano 2015 prináša nový model sve-
tovej výstavy. Nie je len prehliadkou najlep-
ších technológií pre trvalo udržateľnú budúc-
nosť, ale funguje ako celosvetové podujatie 
s tisíckami kultúrnych príležitosti v rámci aj 
mimo areálu výstaviska. Prehliadky, koncer-
ty, konferencie, ukážky varenia, workshopy 
a výstavy, to všetko sa tu dá absolvovať. Asi 
polovica krajín má aj svoje pavilóny, ostatné 
majú spoločné expozície. Môžete obdivovať 
stenu z rastlín v pavilóne USA, prechádzať sa 
nad „pralesom“ v brazílskom pavilóne, obdi-
vovať „hravý“ Turecka, alebo tradičný Japon-
ska, každý návštevník si tu určite vyberie.

ČO URČITE NEOBÍSŤ?
Miláno ale, samozrejme, nie je len mesto 

Expa, aj keď momentálne ho pri zmienke 
o tomto meste nemožno nespomenúť. Expo 
trvá pol roka, ale mestom histórie a umenia 
je už stáročia a  mestom módy a  nákupov 
desaťročia. Takže ak prídete do centra re-
giónu Lombardia na Svetovú výstavu, sa-
mozrejme nezabudnite navštíviť aj impo-
zantnú katedrálu či milánsky Dóm na Piazza 
Duomo, ktorého strecha ponúka možnosť 
pokochať sa pohľadom na mesto z vtáčej 
perspektívy, známu Galériu Viktora Emanue-
la, kráľovský palác, Palazzo dei Giureconsul-
ti, Palazzo della Regione, mestskú radnicu 
či najslávnejšie divadlo sveta La Scala, ktoré 
bolo založené z vôle vládkyne Márie Terézie 
po tom, ako bolo zbúrané vojvodské divadlo  
v roku 1776. 
Súčasťou tejto budovy je i Divadelné múze-
um malieb, sôch a kostýmov, viažucich sa 
k histórii divadla. Milovníci umenia môžu na-
vštíviť obrazáreň Pinacoteca di Brera, kde sú 
vystavené diela napríklad Raffaela, Rubensa 
alebo Tiziana. Skutoční fajnšmekri si pri náv-
števe Milána určite nenechajú ujsť návštevu 
kostola Santa Maria delle Grazie, kde možno 
obdivovať asi najslávnejšie a zároveň najta-
jomnejšie dielo Leonarda da Vinciho – fresku 
s názvom Posledná večera.

SVETOVÉ MÓDNE ZNAČKY
Nasýtení históriou a umením sa potom mô-
žeme venovať menej ušľachtilému tráveniu 
času – nákupom. Na tie je v Miláne naozaj 
množstvo príležitostí – nie je prestížnej znač-
ky, ktorá by tu nemala svoje „vlajkové“ lode, 

teda exkluzívne predajne. Stačí spomenúť 
pojmy ako Prada, Cavalli, Giorgio Armani, 
Versace, Dolce & Gabbana, Exté, Ferraga-
mo, Gucci, Missoni, Trussardi, Valentino, 
Louis Vuitton a ďalšie. No a,  samozrejme 
,medzi nákupmi si zájsť na výborné espres-
so a zmrzlinu. 

TIpY SpRIEVODcU SATURU
Výhodné a  vychytené. Najvýhodnejšie a 
najvychytenejšie miesta na nakupovanie sú 
Quadrilateral, Via Sant´ Andrea, Via Monzani 
a krásna secesná Galéria Vittorio Emanuele 
II ktorá sa nachádza hneď vedľa milánskeho 
Dómu. Okrem obchodov Louis Vuitton, Pra-
da, Armani, Versace, Gucci sú tu aj vychyte-
né reštaurácie a bary ako Savini a Campa-
rino.
Najlepšia zmrzlina. Návšteva akéhokoľvek 
talianskeho mesta nie je možná bez zmrzliny. 
Tú najlepšiu majú (aspoň podľa hodnotení 
Tripadvisoru) v Gellateria Apua na ulici Corso 
Lodi, čo je asi pol hodinka pešo od hlavnej 
dominanty Milána – milánského Dómu. 
Najlepšie jedlo. Ak v  Miláne vyhladnete, 
najlepšou adresou je podľa labužníkov tratto-
ria Nenino Dieci Trattoria na ulici Via Nenino, 
niekoľko uličiek od Dómu. Jej hostia oceňujú 
vynikajúce jedlo, milú obsluhu a  skvelý po-
mer cena-kvalita. Pozor – varia tu len počas 
obedov a večerí, od pol tretej do pol ôsmej 
je zatvorené, takisto sa tu nenajete v sobotu 
cez obed a v nedeľu. Ak by sem chceli ísť na 
istotu, je lepšie si miesto rezervovať, dá sa to 
len mailom alebo telefonicky. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

MILÁNO - MESTO MÓDY
3-dňový poznávací zájazd
2x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami
Letenka, tranfery, sprievodca.
Termíny: 20. 11 – 22. 11., 11. 12. – 13. 12.
cena: od 298 EUR


