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MOMONDO LISTAA EUROOPAN 5 PARASTA PYÖRÄILYKAUPUNKIA 
 

Manner-Euroopassa talven tuloon on vielä aikaa, joten nyt on hyvä hetki tutustua Euroopan 

kaupunkeihin pyöräillen. 

 

Lähes 850 000 suomalaista harrastaa pyöräilyä jossain muodossa*, joko arkisena liikkumisen 

välineenä tai urheiluharrastuksena. Matkahakusivusto momondo.fi onkin koonnut kaikille 

pyöräilystä nauttiville listan viidestä eurooppalaisesta kaupungista, joihin kannattaa 

ehdottomasti tutustua pyörän selästä käsin. Alla on myös parhaat pyöräilyvinkit kuhunkin 

kaupunkiin. 

 

1. AMSTERDAM 
Maailman tunnetuin pyöräilykaupunki Amsterdam on listalla ensimmäisenä, sillä kaupungissa 

pyörän löytää todella helposti OV-fiets-vuokrausverkoston kautta. OV-fietsillä on 240 

vuokrauspistettä, jotka vuokraavat pyöriä tunti-, päivä- tai viikkotaksalla. Pyörän saa alleen 

kohtuullisella hinnalla, ja kevyempää menopeliä kaipaavat voivat vuokrata sähköpyörän 7,50 

euron päivähintaan. 

 

momondon vinkki: Vuokraa ”Beerbike”, jonka kyydissä voit nauttia kaupungin nähtävyyksistä ja 

oluesta kuskin kuljettamana laillisesti. 

 

Meno-paluu Helsingistä Amsterdamiin lokakuussa alkaen 163 euroa momondo.fin kautta 

varaamalla. 

 

2. PARIISI 
Ranskan pääkaupunki on jo pitkään ollut pyöräilijöiden suosiossa. Pariisissa järjestetään myös 

Salon du Cycle -pyörämessut, jotka kokoavat yhteen pyöräilyn harrastelijat ja ammattilaiset. 

Pyöräilykulttuuria tukee myös Paris Respire -hanke, joka sulkee osan Pariisin kaduista 

moottoriliikenteeltä sunnuntaisin ja arkipyhinä kello 9–17. Muuan muassa Seinen varren kadut 

sekä Marais’n ja Montmartren kaupunginosat tyhjenevät tällöin autoista. 

 

Lisäksi Pariisissa on toimiva kaupunkipyöräjärjestelmä Vélib Bike Hire, johon kuuluu 18 000 pyörää 

ja yli 1 200 vuokrauspistettä ympäri kaupunkia. Pyörän vuokraus tulee aloittaa rekisteröitymällä 

järjestelmään joko internetissä tai vuokrauspisteessä, ja tätä varten tarvitset debit- tai luottokortin. 

 

momondon vinkki: Saat 15 ylimääräistä minuuttia, jos vuokrauspisteen kaikki paikat ovat 

varattuja pyörää palauttaessasi. Näin voit palauttaa pyörän seuraavalle asemalle. 

 

Meno-paluu Helsingistä Pariisiin lokakuussa alkaen 187 euroa momondo.fin kautta varaamalla. 
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3. BERLIINI 
Call-A-Bike on valtakunnallinen pyöränvuokrausverkosto, johon kuuluu Berliinissä yli 100 

vuokrauspistettä. Berliinissä on saatavilla myös erikoislippuja, joilla pyörää voi kuljettaa junissa tai 

metrossa. Huomioithan, että vain yli 18-vuotiaat voivat rekisteröityä vuokrausjärjestelmän 

käyttäjiksi, mutta kaikki yli 14-vuotiaat saavat ajaa verkoston pyörillä. 

 

momondon vinkki: Pyöräilemällä linja-autoreittejä 100 ja 200 pitkin näet kaikki Berliinin 

tärkeimmät nähtävyydet. 

 

Meno-paluu Helsingistä Berliiniin lokakuussa alkaen 135 euroa momondo.fin kautta varaamalla. 

 

4. NIZZA 
Nizzassa voit vuokrata kaupunkipyörän Vélo bleu -verkoston 175 vuokrauspisteestä alkaen 

yhdellä eurolla tunnissa. Matkailijoiden suosima pyöräilyreitti kulkee tasaista Promenade des 

Anglaisia pitkin noin kahdeksan kilometrin matkan Colline du Châteaulta aina Nizzan 

lentokentälle saakka. 

 

momondon vinkki: Jos etsit haastavampaa pyöräilyreittiä, seuraa bussin 14 reittiä Mont Boronin 

kansanpuistoon ja Mont Boron -kukkulan laelle, josta on upeat näkymät Nizzaan. 

 

Meno-paluu Helsingistä Nizzaan lokakuussa alkaen 281 euroa momondo.fin kautta varaamalla. 

 

5. LONTOO 
Lontoon siniset kaupunkipyörät, joita paikalliset kutsuvat nimellä ‘Boris Bikes’, ovat muodostuneet 

kaupungin symboleiksi ja nähtävyyksiksi. Barclays Cycle Hire -verkostolla on ympäri Lontoota 

jopa 8 000 pyörää ja 570 vuokrauspistettä, jotka sijaitsevat enimmillään 400 metrin päässä 

toisistaan. Lontoon kaupunkipyöristä onkin tullut luotettu kulkuväline sekä työmatkalaisten että 

turistien keskuudessa. 

 

momondon vinkki: Tutustu paikalliseen pyöräily-yhteisöön pyöränkorjaukseen erikoistuneissa 

kahviloissa, kuten ’Look mum, no hands’, ’Foffa bikes’ ja ’Lock7’. 

 

Meno-paluu Helsingistä Lontooseen lokakuussa alkaen 166 euroa momondo.fin kautta 

varaamalla. 

 

Lisätietoa ja pyörien vuokraushinnat kuhunkin kaupunkiin löydät momondon pyöräilyn 

infografiikasta alla olevasta linkistä: 

http://www.momondo.fi/content/bike 

 

Kaikki hinnat on tarkistettu 8. lokakuuta 2013. 

 
*Lähde: http://www.slu.fi/liikuntapolitiikka/liikuntatutkimus2/  

 

 

Lisätiedot ja kyselyt infografiikasta: 

Ulla Helander 

Miltton 

ulla.helander@miltton.fi 

040 741 9615 
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momondo 
Matkahakukone www.momondo.fi etsii ja vertailee lentojen, hotellien ja matkatarjousten hintoja 

miljardeista hakutuloksista. Vuonna 2006 perustettu momondo on voittanut lukuisia 

lentovertailutestejä, ja yritystä ovat suositelleet lukuisat arvostetut kansainväliset mediat, kuten 

New York Times, CNN, NBC, CBS, Frommer's ja The Daily Telegraph. momondon ilmainen 

mobiilisovellus on saatavilla iPhone, Android ja Blackberry -laitteisiin. 

http://www.momondo.fi/
https://itunes.apple.com/fi/app/momondo-cheap-flights-travel/id436736538?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.momondo.flightsearch&hl=fi
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/27815442/?countrycode=FI

