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Cykelguide til Milano: Opdag en ny side af
designbyen på cykel
Milano er kendt for design, mode og sin Duomo, men har –
selvfølgelig – meget mere at byde på. I weekenden hopper de
lokale på deres cykler for at slippe væk fra byens travlhed og få
frisk luft under vingerne. Cykelruten langs Naviglio della
Martesana (eller ""La Martesana"" som de lokale kalder den) er
utroligt populær. Den er 38 km lang, har smuk natur og mange
muligheder for at stoppe undervejs. Vi har lavet en liste over de
hyggeligste og mest specielle steder på ruten, som du kan finde
her.
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1. Ølstuen La Buttiga
Ordet 'stue' lever helt op til navnet. Her kan du nemlig få en øl på et sted, der føles helt som

nogens hjem. Pas dog på: Når du først har sat dig godt til rette i sofaen med en kold drik,

kræver det disciplin at komme op på cyklen igen.

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


2. TRANVAI
Apropos særlige steder: TRANVAI er en bar i en gammel sporvogn på Martesana. Et super sted

til en aperitif, men også fantastisk til en frokost, da de har både salat og gode hamburgere. Med

lidt held får du også levende musik. Glem dog ikke at reservere på forhånd.

La Buttiga beer room
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3. Eastriver
Eastriver er et højdepunkt i sig selv. Projektet startede i 2016 for at tiltrække flere lokale fra

Milano til Martesana. Nu er det et socialt mødested, hvor folk har haver, dyrker sport, studerer

og arbejder. Læg en cykelpause her - så har du muligheden for at komme derfra med hovedet

fuld af nye idéer.

https://www.instagram.com/tranvaibar/
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4. Tipografia Alimentare

https://www.instagram.com/eastriver_martesana/
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Morgenmad, frokost, middag eller kaffe med en snack: Uanset hvad du har lyst til, kan du få det

hele her, mens du beundrer den fantastiske udsigt over Martesana. Bistroen har temaet 'tryk'.

Derfor kan du bl.a. se en masse skrivemaskinerne på caféen samt et læsebord med masser af

blade og aviser. Her kan du hurtigt miste fornemmelsen for tid og sted, mens du nipper til kaffe

og læser en bog i forårssolen.

Source: Zero.eu

5. Cascina Martesana
Cascina Martesana er en gammel ruin, der har fået en kærlig hånd og er blevet forvandlet til et

travlt mødested. Her findes der workshops (fx yogatimer) og udstillinger, men du kan også

vandre gennem den skjulte have, hvor byens travlhed føles, som var det en anden verden.

Tipografia Alimentare - Bistrot e Food Hub
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OM SWAPFIETS

Swapfiets er verdens første ’cykel-som-en-service’-virksomhed. Siden stiftelsen i Holland i 2014 er Swapfiets
vokset til at være en af de førende mikro-mobilitetsvirksomheder i Europa med over 220.000 medlemmer i
Holland, Tyskland, Belgien, Danmark, Frankrig, Italien og UK i start 2021. Foråret 2021 udvider Swapfiets til
Barcelona (Spanien), Wien (Østrig) og Lyon, Nantes, Strasbourg og Toulouse (Frankrig).

Source: Ululu

Ciao!

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

La Buttiga Beer Room Martesana to Eastriver
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Konceptet er simpelt og brugervenligt: For et fast beløb om måneden får du din egen cykel eller elcykel, der
aldrig går i stykker, fordi gratis reparation eller ombytning inden for 48 timer er inkluderet i abonnementet.

I Danmark blev Swapfiets lanceret i 2018, og i dag kører omkring 14.500 medlemmer rundt med det velkendte
blå forhjul i hhv. København, Aarhus, Odense samt Aalborg – hvor Swapfiets åbnede i 2020. og i København,
hvor virksomheden i april 2020 åbnede butik nummer to i Hovedstadsområdet på Frederiksberg. 

Swapfiets
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