
5 NAJBARDZIEJ PRZYJAZNYCH MIEJSC DLA
ROWERÓW

Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że rowery mogą być znacznie
bardziej użyteczne niż samochody. Przede wszystkim rower jest
znacznie tańszym, a biorąc pod uwagę duży ruch i korki, nierzadko
też i szybszym środkiem lokomocji. Ponadto, pomagają swoim
właścicielom zachować dobre zdrowie. Podróż rowerem daje
również możliwość podziwiania pięknych widoków. Dlatego też w

niektórych miastach, takich jak Wiedeń czy Londyn znajdują się publiczne wypożyczalnie rowerów, w
których każdy turysta może skorzystać z usług takiego jednośladu i oddać go w innej części miasta.
W związku z tym Tourism-review.pl, za serwisem Askmen.com prezentuje 5 najbardziej przyjaznych
miast dla rowerów i ich właścicieli.

5 / Montreal, Kanada
Montreal zainwestował ostatnio 134 miliony dolarów w celu reorganizacji i utworzenia nowych
ścieżek rowerowych. Częścią planu było również zwiększenie liczby wypożyczalni. Obecnie w mieście
znajduje się 2400 mil ścieżek rowerowych do dyspozycji mieszkańców i turystów. Montreal posiada
także pierwszą w Ameryce Północnej miejską infrastrukturę rowerową – Bixi. Obejmuje ona ponad
5000 rowerów i 400 stacji.

 

4 / Kurtyba, Brazylia
Brazylijska Kurytyba uważana jest za jedno z najlepiej zaplanowanych miast na całym świecie. Nic
dziwnego więc, że według amerykańskiego magazynu Reader's Digest jest to także najlepsze miejsce
do życia w całej Brazylii. Brazylijczycy zobowiązali się do dbania o środowisko i wykorzystywania
alternatywnych metod transportu, a w 2010 roku Kurytyba otrzymała miano Globe Sustainable City
Award. Infrastruktura rowerowa w mieście jest bardzo dobra, a ten środek lokomocji jest bardzo
popularny wśród samych mieszkańców.

 

3 / Bogota, Kolumbia
Jedynie 13% mieszkańców Bogoty posiada własne samochody, więc miasto nie potrzebuje jakiejś
specjalnej kampanii wspierającej ruch rowerowy, jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych lub
Europie. Jazda na rowerze jest tam więc popularna siłą przymusu. Nic więc dziwnego, że Bogota
stała się miastem przyjaznym dla rowerów.

 



2 / Kopenhaga, Dania
Krajobraz Danii jest dość płaski, co znacznie ułatwia jej mieszkańcom i turystom korzystanie z
rowerów do jazdy do pracy i dla przyjemności. Jak podają statystyki, aż 32% wszystkich
mieszkańców Kopenhagi na co dzień do pracy porusza się rowerem. Miasto wielokrotnie było
uznawane za jedno z najlepszych miejsc do życia na całym świecie. Nic dziwnego zatem, że lokalny
ratusz oferuje odwiedzającym wypożyczalnie rowerów kompletnie za darmo.

 

1 / Amsterdam, Holandia
Podobnie jak Dania, Holandia również jest bardzo płaskim krajem, co czyni go idealnym miejscem do
jazdy na rowerze. Z dostępnych danych wynika, że blisko 40% wszystkich przejazdów w mieście
wykonywanych jest na rowerze. Co ważne zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą wypożyczyć rower
publiczny za rozsądną cenę. Wielu przyjezdnych właśnie w ten sposób porusza się przy zwiedzaniu
miasta.

 

Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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