
Invånare:
1,3 miljoner

Valuta:
€ - Euro

Öppettider:
09:00 – 20:00 dagligen med
vissa undantag.

Shopping:
Piazza Doumo - därifrån
finns det shoppinggator i
alla riktingar.

Via Monte Napoleone -
lyxbutiker med kläder,
smycken, hudvård mm

Corso Venezia - här finns bla
Dolce & Gabbana . I stort
sett är det shopping på alla
gator i centrala Milano.

Galleria Vittorio Emanuele II
- underbar byggnad med
många lyxbutiker.

Nattliv:
Corso Como - ett område för
det trendiga folket. Här finns bl
a nattklubben Hollywood,
Milanos kanske mest kända
uteställe som besöks av
kändisar och fotbollsspelare på
lör - och söndagar.

Brera & Navigli - ligger något
utanför centrala Milano. Här
finns en hel del
barer dit turister inte alltid
Hittar.

MILANO
FOTBOLSSRESA TILL INTER
Milano är för de flesta känd för att vara en modestad med
storslagen shopping. Shoppingen i Milano är världsklass, här hittar
man både italienska och internationella modeskapares verk och det
är i Milano man får se de kommande trenderna när modeskaparna
skyltar med sina senaste kollektioner. Milano är en av det bästa
platserna i världen då det gäller shopping av märkeskläder och
accessoarer från de stora modehusen värden över.

De flesta kända designhusen finns representerade i Milano och det
finns flera lyxiga butiker som Gucci, Prada, Dolce & Gabbana och
Armani att spendera sina pengar i.

Fotbollen i italien och Milano har dragit igång på allvar nu. Milano
har två erkända fotbollslag i staden. Lagen är AC Milan och Inter.
Båda lagen spelar på den stora fotbollsarenan Guiseppe Meazza-
stadion (San Siro) som har plats för 78 000 åskådare. Det är lätt att
ta sig till arenan genom att åka spårvagn linje 16 som får från
centrum och stannar precis utanför arenan.

BE RESOR AB
Björkhagavägen 8
554 38 Jönköping

Tel: 036 - 71 81 41
E-post: info@beresor.se
www.beresor.se

https://www.beresor.se/fotbollsresor-inter/


BE RESOR AB
Björkhagavägen 8
554 38 Jönköping

Tel: 036 - 71 81 41
E-post: info@beresor.se
www.beresor.se

GIUSEPPE MEAZZA (SAN SIRO)
Stadio Giuseppe Meazza, eller San Siro som den vanligtvis kallas, är
den största fotbollsarenan i Italien och är hemmaplan för AC Milan
och Inter. Arenan har fått sitt namn efter den italienske
storspelaren Giuseppe Meazza, som spelade för både Inter och
Milan under 1930- och 40-talen. Tidigare var det officiella namnet
San Siro, men sedan 3 mars 1980 (året efter att Meazza avlidit)
heter arenan Stadio Giuseppe Meazza.

San Siro byggdes 1925/1926 och invigdes den 19 september 1926,
då 35 000 åskådare såg Inter besegra Milan med 6–3. På den här
tiden spelade endast AC Milan sina hemmamatcher på arenan.
1935 köptes den dock av staden Milano, och 1947 började även
Inter spela på arenan. Efter det har den renoverats flera gånger,
bland annat inför VM 1990. Även under VM 1934 spelades det
matcher på San Siro-stadion. 1939 blev den ombyggd så den
klarade av 55 000 åskådare och år 1990 klarade den 85 000. År
2008 var kapaciteten 80 065.

FOTBOLLSBILJETTER TILL INTER

FC INTER

Namn:
Stadio Giuseppe Meazza,
San Siro

Byggdes:
1926

Kapacitet:
85 700 sittplatser

Klubb:
FC Inter

Startades:
1908

Klubbfärger:
Blå & Svart

Adress:
Via Durini 24,
20122 Milan

https://www.beresor.se/fotbollsresor-inter/
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Hur hittar jag till Giuseppe Meazza?

TRANSFER
Arenan ligger ca 5 km från centrala Milano och kan lätt nås med
tunnelbana (Metro) och spårvagn.
Metro: Linje 1 med rikting mot Molino Dorino. Stig av vid hållplats
Lotto, sedan är det gångavstånd till arenan (ca 15 min).
Spårvagn: Linje 16 från Piazza Doumo.

FLYGPLATS
Närmaste flygplats är Linate och ligger ca 15 km från arenan.
Malpensa och Bergamo ligger ca 50 km från arenan.

RUNDTUR PÅ ARENAN
Evenemang: Daglig rundtur på arenan samt inträde till AC Milan &
FC Inter museum.
Öppettider: Dagligen 10:00 – 17:00
Pris: ca 13€
E-mail: tour@sansirotour.com

TUNNELBANA
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Il Doumo
Katedralen Il Doumo tog 500 år att bygga och är en mycket vacker skapelse som är placerad mitt på
torget Piazza Duomo i centrala Milano.

La Scala
La Scala är den berömda operan La Scala som är värt ett besök, denna ligger nära Galleria Vittorio
Emanuelle mitt i centrala Milano.

Galleria Vittorio Emanuele
Galleria Vittorio Emanuele är en mycket vacker galleria som är placerad vid torget Piazza Duomo. I
gallerian finns många vackra målningar och en mycket sevärd arkitektur. I Gallerian finner man
många mysiga cafeer, souvenirbutiker och exklusiva butiker som Prada, Gucci och Louis Vuitton.


