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MILAAN 
Milaan is een creatief bolwerk van 
mode en design, en dat merk je op 
iedere straathoek. Een weekendje 
shoppen in de stad is daarom altijd 
een goed idee. Loop tijdens je trip ook 
even binnen bij de conceptstore RAW 
Milano, van interieurdesigner Paolo 
Badesco. Badesco verzamelt prachtige 
items: variërend van klassieke design-
lampen tot prachtig servies.  
rawmilano.it

smaakmakers

Kameraad
Geen succesvolle stedentrip 

zonder een fijn tasje. Stop alle 
geshopte nagellakjes, lippenstiften 
en sieraden in dit mooie exemplaar 

van Bottega Veneta.  
€ 1.350 bottegaveneta.com 

KlassieK sloKje
Enrico Caruso, afgebeeld op dit 
kopje, is een van de beroemdste 
Italiaanse operazangers aller-
tijden. In 1902 gaf hij de eerste 
grammofoonplaat ooit uit. Als je 
dit exemplaar tevoorschijn tovert 
weet iedereen dat jij je (Italiaan-
se) klassiekers kent.  
€ 55 kuehnkeramik.com 

Stijlvol op tijd 
Mocht de batterij van je telefoon 

leeg zijn dan ben je met deze mooie 
Armani in ieder geval toch op tijd. 

€ 319 debijenkorf.nl 

Groen GeluK
Een hele dag door een stad 

lopen op vervelende schoenen 
is geen pretje. Dat zal je niet 
overkomen met deze fijne, 

herfstige stappers van Armani. 
€ 155 debijenkorf.nl

Dubbel zien
Deze spiegel vind je in de galerie van designgoeroe 

Rossana Orlandi. La grande Orlandi heeft een voormalige 
fabriek omgetoverd tot een walhalla voor designliefhebbers: 

vier verdiepingen vol oogstrelende ontwerpen – alsof je 
dubbel ziet! € 3.150 Via Matteo Bandello 14/16, 

of rossanaorlandi.com 

NotereN 
Niks zo leuk als schrijven in 

een splinternieuw boekje. 
In dit mooie exemplaar 

kun je de leukste hotspots 
noteren én bewaren (want 
deze goudkleurige Castelli 

misstaat vast ook niet in 
je boekenkast).  

€ 17,95 debijenkorf.nl 

GouDen pootjes
Elena Salmistraro is een  
veelbelovende Milanese designer.  
Wil je haar eigenwijze keramieken 
werk in het echt zien? Maak ruim 
van tevoren een afspraak via haar 
website. Prijs op aanvraag,  
elenasalmistraro.com  

shopping

Toscaans 
toevluchtsoord
Op twintig minuten rijden van 
Volterra ligt het landgoed Borgo 
Pignano. En dat is bijna te mooi 
om waar te zijn. Op de zevenhon-
derdvijftig hectaren grond vind je 
niet alleen een achttiende-eeuwse 
villa met veertien smaakvol inge-
richte kamers; er zijn maisonettes, 
cottages en er is zelfs een boerde-
rij te boeken. De geluksvogels die 
hier overnachten hebben tevens 
de beschikking over een infinity 
pool die uitkijkt over de – jawel 
– glooiende heuvels van Toscane. 
borgopignano.com


