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Milaan bike guide: ontdek de andere kant van
de designstad per fiets
Milaan is beroemd om design en de Duomo, maar heeft
(natuurlijk) nog veel meer te bieden dan dat. Een beetje Milanees
springt in het weekend op de fiets om de drukte van de stad te
ontvluchten en wat frisse Italiaanse buitenlucht op te snuiven.
Knetterpopulair is de fietsroute langs de Naviglione della
Martesana. Die is 38 kilometer lang, wonderschoon én biedt
onderweg genoeg gelegenheid voor een uitgebreide pitstop (of
vijf). Wij zetten daarom de fijnste en bijzonderste adressen langs
deze route voor je op een rijtje.

⏲

https://news.swapfiets.com/


1. La Buttiga Beer Room
De naam ‘room’ doet de zaak eer aan, want hier drink je een biertje op een plek die aanvoelt als

een gezellige huiskamer. Wel gevaarlijk: eenmaal op de bank geplofd met een koud drankje

vereist het een ijzeren discipline om weer op de fiets te klimmen.

https://news.swapfiets.com/images/421655


2. TRANVAI
Over bijzondere plekjes gesproken: TRANVAI is een bar in een oude tram aan de Martesana.

Een heerlijke stek voor aperitivo, maar ook prima voor een lunch met salade of een goede

hamburger. Met een beetje mazzel word je dan ook nog getrakteerd op live muziek. Wel van

tevoren even reserveren.

La Buttiga beer room

https://news.swapfiets.com/images/421647
https://www.labuttiga.it/en/?v=59db9ec19bb8
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3. Eastriver
Eastriver is een bezienswaardigheid op zich. Dit project werd in 2016 opgezet om meer

Milanezen richting de Martesana te lokken. Inmiddels is het een sociale ontmoetingsplaats

waar wordt getuinierd, gesport, geleerd en gewerkt. Stap onderweg dus vooral even af - dikke

kans dat je met een hoofd vol nieuwe ideeën weer vertrekt.

https://www.instagram.com/tranvaibar/

https://news.swapfiets.com/images/421648
https://www.instagram.com/tranvaibar/
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4. Tipografia Alimentare

https://www.instagram.com/eastriver_martesana/

https://news.swapfiets.com/images/421649
https://www.instagram.com/eastriver_martesana/


Ontbijt, lunch, diner, koffie met iets lekkers: waar je ook zin in hebt, het kan hier allemaal met

sereen uitzicht over de Martesana. De bistro is ingericht aan de hand van het thema

boekdrukkunst. Dat zie je terug aan alle typemachines in de zaak en de leestafel die bezaaid is

met kranten en tijdschriften. Niks lekkerders dan hier de tijd vergeten met koffie en een boek in

de zon.

Source: Zero.eu

5. Cascina Martesana
Cascina Martesana is een oude ruïne die is afgestoft en omgetoverd tot een bruisende

ontmoetingsplaats. Je kunt er terecht voor workshops (yogalesje, iemand?) en

tentoonstellingen, maar ook ronddwalen door de verborgen tuin waarin de drukte van de stad

heel ver weg lijkt.

Tipografia Alimentare - Bistrot e Food Hub

https://news.swapfiets.com/images/421651
https://www.tipografiaalimentare.it/


OVER SWAPFIETS

Swapfiets is 's werelds eerste ‘bicycle as a service’ bedrijf. Opgericht in 2014 in Nederland, groeide de scale-up
snel uit tot een van de meest toonaangevende leveranciers van micromobiliteit in Europa, met inmiddels meer
dan 250.000 leden in Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In

Source: Ululu

Check out the entire route in Google Maps:

Andiamo!

https://www.instagram.com/cascinamartesana/

La Buttiga Beer Room Martesana to Eastriver

https://news.swapfiets.com/images/421653
https://www.instagram.com/cascinamartesana/
https://goo.gl/maps/2Nk6NW3Wxuo652si6


het voorjaar van 2021 breidt Swapfiets uit naar Spanje (Barcelona), Oostenrijk (Wenen) en Lyon, Nantes,
Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

Het concept van Swapfiets is vrij eenvoudig: voor een maandelijks vast bedrag hebben Swapfiets-leden altijd
een werkende fiets. En zijn er onverhoopt problemen, dan wordt de tweewieler binnen 48 uur gerepareerd of
direct vervangen zonder extra kosten. Swapfiets is in Nederland beschikbaar in meer dan 50 steden.

Swapfiets
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