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Fondazione Prada 
Milaan is het zakelijk centrum van Noord Italië. Het is een stad van mode, 
design en architectuur. En je kunt er heerlijk eten.

In 2015 werden deze elementen verenigd in “Fondazione Prada”, het 
grootste en indrukwekkendste museum van moderne kunst in Milaan. 

Fondazione Prada is gevestigd in een oude jeneverstokerij die door Rem 
Koolhaas’ architectenbureau OMA werd omgebouwd tot een unieke 
expositieruimte voor de kunstcollectie van Miuccia Prada, met werken van 
Jeff Koons, Damien Hirst, Barnett Newman, Roy Lichtenstein, Louise 
Bourgeois en vele anderen.

Het complex - met maar liefst 19.000 m2 tentoonstellingsruimte - bevindt 
zich een eindje buiten het centrum en omvat tien verschillende gebouwen. 
Het opvallendst is het met bladgoud beklede Haunted House, maar 
bijzonder is ook het filmtheater van roestvrij staal. 

Fondazione Prada is niet bedoeld om te imponeren. Alles staat hier in het 
teken van de kunst. Je zult er geen museumwinkel vol Prada-tassen vinden. 
Wel is er een geweldig café, Bar Luce, dat door de Amerikaanse 
filmregisseur Wes Anderson in fiftiesstijl is ingericht, inclusief formica 
stoeltjes, flipperkast en jukebox. 

Bar Luce
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Mudec
Aan de zuidwestzijde van de stad staat een ander industrieel complex 
dat door David Chipperfield volledig is getransformeerd tot een clean, 
strak-geometrisch geheel. Vanaf de straat is niet te zien dat het hart van 
dit complex bestaat uit een amorf bouwwerk. Pas na het binnengaan, 
met het betreden van de zwarte trap, ontvouwt de ruimte zich als een 
indrukwekkend zuiver, schaduwloos, binnenplein. De gebogen wanden 
van melkglas laten het zonlicht diffuus binnen waardoor een bijzondere 
sfeer ontstaat. 
Ten tijde van ons bezoek is in Mudec een mooie tentoonstelling te zien 
over de invloed van de Japanse kunst op de Westerse beeldende- en 
decoratieve kunst van eind 19de tot begin 20ste eeuw.

Voor de liefhebbers van Design en Mode:

Armani/ Silos
Vlakbij MUDEC is het Armani/Silo’s- museum te vinden in een 
voormalige Nestlé-fabriek met een permanente tentoonstelling van de 
kleding (en accessoires) van Giorgio Armani. De strakke lijnen van het 
gebouw en de prachtig ontworpen kleding zijn een feest voor het oog.

Mudec Museum (Museo delle Culture di Milano)
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Bosco Verticale 
Naast het bezoek aan Fondazione Prada en Mudec laten we u iets zien 
van bijzondere, hedendaagse architectuur die o.a. te vinden is in de wijk 
Porta Nuova waar hypermoderne wolkenkrabbers uit de grond schieten. 
Het meest bijzondere in deze wijk zijn de twee woontorens van “Il Bosco 
Verticale” (het Verticale Bos) dat in 2014 in gebruik is genomen en model 
staat voor een duurzaam woongebouw. Dit project voor herbebossing in 
een stedelijk gebied draagt bij aan het herstel van het milieu en stedelijke 
biodiversiteit zonder dat het grondgebied van de stad hoeft te worden 
uitgebreid. 

Pirelli Hangar Bicocca
Hangar Bicocca is een tentoonstellingsruimte gevestigd in een voormalige 
locomotieven fabriek, met een permanente expositie van werken van 
Anselm Kiefer. ( o.a. “de Torens” .) Daarnaast worden er ook tijdelijke 
tentoonstellingen gehouden van bekende hedendaagse kunstenaars. Het 
is een indrukwekkend complex dat nog redelijk onbekend is bij liefhebbers 
van kunst en architectuur. Vorig jaar is in “Metropolism M” een interessant 
interview met de directeur gepubliceerd: 
https://www.metropolism.com/nl/features/36694_de_ambi-
ties_van_pirelli_hangarbicocca_in_gesprek_met_vincente_todol

Bosco Verticale



De Dom en La Scala
De meest iconische gebouwen van Milaan zijn de Dom en “La Scala di 
Milano”. 
De Dom kunt u zondagmorgen met een gids bezoeken; in“ La Scala” zijn 
vrijdag- en zaterdagavond een opera en een balletvoorstelling te zien: een 
onvergetelijke ervaring! De neoclassistische “Scala di Milano”  wordt 
beschouwd als één van de mooiste operagebouwen ter wereld.
Via het inschrijfformulier kunt u uw belangstelling voor het bijwonen van een 
voorstelling kenbaar maken.

Mode en design/shopping 
Naast het bezoek aan musea is een paar uurtjes shoppen in dit 
winkelparadijs een goed alternatief. Let er echter op dat een aantal 
winkels tussen de middag gesloten is. Wij geven u graag tips.

la Scala
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PROGRAMMA 

Donderdag 21 november
11.55 Vertrek per Alitalia Amsterdam-Milaan Linate  
13.30 Aankomst, transfer naar hotel Manin
In verband met de vlucht tijdens lunchtijd wordt geadviseerd een lunchpakket 
mee te nemen. Inchecken in het hotel waarna bezoek, met rondleiding door 
Jet Nijssen, aan de wijk Porta Nuova, Isola en Bosco Verticale.
Gezamenlijk diner* in Porta Nuova.

Vrijdag 22 november
09.30 uur Met een georganiseerde touringcar naar Mudec 
Rondleiding door Jet met focus op architectuur. 
U kunt daarna op eigen gelegenheid, eventueel met headset, de tentoonstel-
ling “Sogno d’ Oriënte” bekijken of de Armani /Silos bezoeken.
13.00 De touringcar brengt de groep terug naar de binnenstad 
waarna lunch in een superleuke “Trattoria”(facultatief)
Verdere invulling van de middag op eigen gelegenheid.
Desgewenst kan ’s avonds de balletvoorstelling “Balanchine” in “La Scala” 
bijgewoond worden. (aan te geven op het inschrijfformulier)

Zaterdag 23 november
09.15 Met de metro naar Fondazione Prada
Bezoek en rondleiding door Jet.
Afscheid van Jet en lunch in restaurant “Torre” *dat onderdeel is van 
Fondazione Prada. 
Middag ter vrije besteding.
Desgewenst kan ’s avonds de opera “Die Äegyptische Elena” van Richard 
Strauss in “La Scala” bijgewoond worden.

Zondag 24 november
09.30  Facultatief: Bezoek aan de Dom  met gids en klim (of per 
lift) naar het dak
11.45  Uitchecken en per bus naar Pirelli Hangar Bicocca, een 
mooie avantgardistische tentoonstellingsruimte met werken van Anselm 
Kiefer. (Permanente collectie) Op dit moment is nog niet bekend welke 
tijdelijke tentoonstelling we kunnen verwachten.
Afsluitende lunch in de bistro van Hangar Bicocca*. Transfer naar Linate Airport.
15.00  Aankomst  Milaan Linate
16.55  Vertrek per Alitalia Milaan-Linate naar Amsterdam
18.50  Aankomst Amsterdam Schiphol

NB: Programmawijzigingen voorbehouden
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PRAKTISCHE INFORMATIE: 

VLUCHTSCHEMA ALITALIA
21/11    Amsterdam- Milaan  Linate 11.55 - 13.30. 
24/11    Milaan Linate- Amsterdam 16.55 - 18.50.  
U kunt ervoor kiezen op eigen gelegenheid naar Milaan te reizen of zelf 
een ticket te boeken, aan te geven op het inschrijfformulier.

ACCOMMODATIE
Hotel Manin
Hotel Manin biedt een prachtig uitzicht op het Giardini Pubblici Indro 
Montanelli-park en bevindt zich op 15 minuten lopen van het operatheater 
La Scala en de kathedraal van Milaan. Het exclusieve winkelgebied aan de 
Via Montenapoleone bevindt zich op minder dan 600 meter van Hotel 
Manin. De metrohalte Turati bevindt zich op 5 minuten loopafstand en heeft 
een directe verbinding met o.a. het Domplein en metrohalte Lodi bij 
Fondazione Prada.

ORGANISATIE EN BEGELEIDING
Deze reis wordt georganiseerd door Cuisine et Culture in samenwerking met 
architectuurhistorica Jet Nijssen. Jet Nijssen geeft cursussen moderne 
architectuur op verschillende locaties in Nederland, o.a. aan de HOVO 
Alkmaar. Haar kennis en enthousiasme leveren een verrassende kijk op 
architectuur. Het verheugt ons dan ook zeer dat Jet deze reis zal begeleiden. 

MAALTIJDEN:
Uit ervaring is gebleken dat de meeste deelnemers er de voorkeur aan 
geven in een kleiner verband te dineren in een restaurant van hun keuze. 
Voor de anderen reserveren we graag een tafel in een restaurant dat ons 
aanspreekt. U bent dus vrij om op eigen gelegenheid of met de groep te 
dineren. ( ook in verband met het avondprogramma  van sommige 
deelnemers in “La Scala”).
Om praktische redenen hebben we 3 gezamenlijke maaltijden besproken, 
in het programma aangegeven met * (bij de reissom inbegrepen). 

PRIJS ARRANGEMENT
Vanaf € 865,- per persoon exclusief de vluchten Amsterdam - Milaan en v.v. 
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INBEGREPEN: 
●  3 nachten logies/ontbijt in een standaard tweepersoonskamer in hotel    
    Manin****.
●  Vervoer dag 2 naar en van Mudec per touringcar; vervoer zondag naar 
    Bicocca en luchthaven.
● 1x diner 2x lunch in het programma aangegeven met *.
●  Entrees volgens programma (dus met uitzondering van de facultatieve 
    onderdelen als de Dom, Armani Silos en Scala).
●  Voorbereiding en rondleidingen, reis- en verblijfkosten Jet Nijssen.
●  Organisatie en begeleiding door Cuisine et Culture. 

NIET INBEGREPEN: 
●  Vluchten Amsterdam- Milaan en vv. 
    NB: de kosten van de vliegtickets zijn pas bekend op het moment van  
    boeking. Op het  inschrijfformulier kunt u aangeven of u de reis naar Milaan 
    zelf boekt of dat wij dit voor u zullen doen. (tegen boekingskosten)

●  Toeristenbelasting van ongeveer € 4,50 per pp per nacht, te voldoen bij 
    het uitchecken.
●  Toeslag eenpersoonskamer: € 190,- 
●  Overig vervoer (taxi of metro naar keuze).
●  Verzekeringen (een annuleringsverzekering bevelen we aan, een 
    reisverzekering is verplicht). 
●  Overige  maaltijden en uitgaven van persoonlijke aard. 

AANDACHTSPUNTEN 
●  Minimum deelname: 15 personen; maximum 25.
●  Uw reservering wordt behandeld op volgorde van binnenkomst.
●  Aangezien de prijzen van de vluchten onderhevig zijn aan veranderingen 
    streven wij ernaar om de vluchten te boeken zodra wij de ondertekende 
    inschrijfformulieren hebben ontvangen: uiterlijk op 25 juli  a.s. Wij 
    verzoeken u daarom vriendelijk het ingevulde en ondertekende inschrijf
    formulier vóór 20 juli a.s te retourneren. 
●  De plaatsen in de Scala kunnen pas in september gereserveerd worden. 
    (zie inschrijfformulier)
●  Uw paspoort dient na terugkomst in Nederland nog minimaal 6 maanden 
    geldig te zijn.
●  Wij bevelen een annuleringsverzekering aan, een passende 
    reisverzekering is verplicht.

Organisatie, inlichtingen en reserveringen: 
Anneloes ten Houten | Cuisine et Culture | Rondelaan 3 | 1861 EC Bergen 

info@cuisineculture.nl | www.cuisineculture.nl | 06-11257827


