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Byguide: Oplev Londons fedeste kvarter med
Swapfiets
Lad os være fair: En cykel er nok ikke det første køretøj, man
tænker på, når man besøger London. Turister og andre
besøgende klemmer sig normalt ned i the tube, tager tusindvis af
selfies i dobbeltdækkerbusser eller bruger halvdelen af deres
feriebudget på taxature. Rigtige londonere ved dog, at der findes
en anden måde. På deres Swapfiets ved de, hvor man finder
byens bedste steder. Find dig selv en kop varm te til lidt britisk tea
time, mens vi gennemgår det hele her.

Vi ved, at London kan være ret overvældende på cykel, så vi
holder os til det cooleste kvarter, der findes – Shoreditch.
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The Breakfast Club Hoxton
Shoreditch er London-hipsterens naturlig habitat. Kvarteret er fyldt med seje pop-up-shops,

vild mode og Banksy-kunst. Hvis du skal bruge en hel dag på cyklen, har du dog brug for en

solid morgenmad. Med bacon, pølser og æg, eller en kæmpe stak pandekager, har du masser af

energi at give af. Breakfast Club Hoxton er uden tvivl stedet for dig.

Boxpark Shoreditch
Boxpark Shoreditch er uden tvivl stedet, når du leder efter en lækker gave (til dig selv). Her

finder du mere end 50 specialbutikker med mode- og livsstilsmærker. Desuden har det også et

ret imponerende udvalg af streetfood. Og det er perfekt, hvis du allerede har samlet sult nok til

dagens anden morgenmad.

https://www.boxpark.co.uk
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Brick lane
Når du er i Boxpark, er Brick Lane kun en kort cykeltur væk. Denne sjove gade er bestemt et

besøg værd, hvis du er typen, der altid lede efter vintageskatte. Ud over de mange

vintagebutikker findes der nemlig et permanent vintagemarked. Hvis du er på udkig efter et

originalt festivaloutfit eller en sjælden vinylplade, så har du fundet stedet.

White Chapel Gallery
Hvis du kan lide kunst og vil se noget andet end bare de sædvanlige museer, så vil du elske

White Chapel Gallery. Tjek deres hjemmeside for aktuelle udstillinger - selvom vi er sikre på, at

der altid er noget interessant at se her.

Brick Lane Vintage Market

Whitechapel Gallery - The artists' gallery for everyone
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Light Bar & Restaurant
Shoreditch er ofte blevet kaldt hipsternes hovedkvarter. I dag har Londons cooleste kvarter

masser af spisesteder, der kan meget mere end hipsterklichéerne. Hvis du vil hænge ud med det

smarte crowd, så er Light Bar & Restaurant kun en kort cykeltur derfra. Dette tidligere

kraftværk er lavet om til en restaurant fyldt med murstensvægge og industrielle vinduer i tre

etager. Menuen kan bedst beskrives som en blanding af traditionel britisk mad med indflydelse

fra Østasien og Italien. Bare forestil dig stegt kylling med karrysauce og pommes frites. Og glem

ikke at nyde en udsøgt cocktail efter en lang dag på cyklen – uden at forårsage ulykker,

selvfølgelig.

Light Bar & Dining
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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).

 
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 – Din cykel til et fast månedligt beløb.
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