
Rowerowy Potop
Trasa Biała

Informacje Ogólne
• Długość trasy: 35 km. 

35 km relaksu - zwiedzisz Karlskronę i jej najważniejsze atrakcje: miedzy innymi Muzeum Morskie, Kościół 
Admiralicji, dzielnicę Björkholmen i punkt widokowy Bryggareberget. Jeżeli wystarczy Ci sił i czasu możesz 
skorzystać z bezpłatnego promu i dostać się na wyspę Aspö, gdzie warto zobaczyć zabytkową twierdzę 
Drottningskär.

Chcesz się dowiedzieć więcej o Karlskronie i bez problemu wszędzie trafić? Trzymaj się naszych pilotów, 
chętnie pokażą Ci wszystkie najciekawsze miejsca!

Telefon alarmowy: +48 508 002 709
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Opis Szlaku

A) Terminal promowy Stena Line
1) Po prawej stronie mijasz ruiny grodziska Lyckå slott (pozostałości dawnej średniowiecznej
twierdzy duńskiej) – uwaga: jeśli chcesz zobaczyć ruiny, przejedź na drugą stronę drogi.
2) Przetnij tory kolejowe i jedź dalej prosto. Po prawej stronie propozycja na popołudnie
– w sklepach spożywczych w centrum handlowym Amiralen możesz kupić wiele typowych dla Szwecji 
produktów spożywczych.
3) Malowniczy mostek prowadzący ze stałego lądu na wyspę Wämö.
4) Skansen Wämöparken – zobacz tradycyjne budownictwo z regionu Blekinge (wstęp wolny).
5) Premia górska – punkt widokowy Bryggareberget. Kieruj się na górę spod budynków dawnego browaru 
z charakterystycznymi kominami.
6) Targ Rybny (Fisktorget) – niegdyś miejsce handlu rybami, obecnie przystań białej floty.
7) Björkholmen – dzielnica kolorowych drewnianych domków.
8) Kościół Admiralicji - największy drewniany kościół w Szwecji i najstarszy budynek w Karlskronie. 
Przed kościołem słynna rzeźba-skarbonka przedstawiająca żebraka Matsa Rosenboma. U wylotu uliczki 
miniaturowy pomnik Nilsa Holgerssona – bohatera „Cudownej podróży” Selmy Lagerlöf.
9) Nabrzeże Królewskie (Kungsbron) – tutaj rozpoczynali swe wizyty w Karlskronie szwedzcy królowie. 
Warto zwrócić uwagę na imponującą rezydencję wojewody, Bastion Aurora i okręty podwodne cumujące 
u wejścia do portu wojennego.
10) Muzeum Morskie (Marinmuseum) – jedno z najciekawszych muzeów w południowej Szwecji. Przejdź się 
podwodnym tunelem, zobacz jak wyglądało życie na okręcie w dawnych czasach, postrzelaj z armaty 
do Duńczyków i wejdź na pokład prawdziwego okrętu podwodnego! Wstęp wolny.
11) Rynek Wielki (Stortorget) – ścisłe centrum miasta; na środku Rynku pomnik założyciela
Karlskrony – króla Karola XI. Przy Rynku ratusz i dwa kościoły z XVIII w. -  Kosciół Fryderyka i Kościół Trójcy Św. 
- a za pierwszym z nich informacja turystyczna i słynna lodziarnia Glassiären. 
B) Przystań promu na wyspę Aspö. Rejs promem jest bezpłatny! Na wyspie, poza idyllicznymi krajobrazami 
szwedzkiej prowincji, znajdziesz również twierdzę Drottningsskär, broniącą dawniej dostępu do Karlskrony 
od strony morza, oraz pozostałości po stanowiskach artylerii nadbrzeżnej. Objechanie całej wyspy to ok. 10 
km na rowerze.
Jeżeli chcesz przejechać się po wyspie razem z naszymi pilotami, umów się przed wyjazdem na wybrany kurs 
promu!
Gdy wrócisz z wyspy Aspö do centrum Karlskrony, kieruj się ścieżką rowerową wzdłuż nabrzeża na prawo 
od przystani promowej (na północ) – w ten sposób dołączysz do trasy prowadzącej na terminal.

Rozkład jazdy promu na Aspö:
Karlskrona - Aspö Aspö - Karlskrona

9.00 10.30 11.30 12.30 13.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00
17.00 17.30 18.30 19.30 21.30 17.30 18.00 19.00 20.00 22.00

Telefon alarmowy: +48 508 002 709


