
Trasa 1
Karlskrona-Kalmar przez archipelag 

Informacje Ogólne
• Długość trasy: 220 km. 

Zobacz Karlskronę – miasto z listy Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO – oraz udaj się w trasę po 
malowniczych wyspach archipelagu. Całkowita liczba wysp i wysepek to 1650!

Ponadto, zobacz ryty naskalne z epoki brązu, rezerwat przyrody na przylądku Torhamn oraz malownicze 
mosty i groble między wyspami!

Uwaga: każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad ruchu drogowego i odpowiada za siebie. Impreza nie jest zorganizowanym 
przejazdem kolumny motocykli, w związku z czym nie zamykamy dróg dla ruchu ogólnego. Niniejszy program jest tylko sugerowaną trasą przejaz-
du i nie ma charakteru zorganizowanego zwiedzania z przewodnikiem. 

www.stenaline.pl
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Opis Szlaku

1) Z terminala promowego wyrusz prowadzącą do centrum miasta drogą na północ 
2) Na rondzie na skrzyżowaniu Verkövägen i Österleden kieruj się na południe do centrum miasta
3) Skręć z drogi Österleden zjazdem na na Oskarsvärnsvägen , a następnie kieruj się na południe Herrgårdsvägen/Hästövägen. 
Wkrótce po prawej miniesz skansen Wämöparken z zebranymi drewnianymi zabytkami budownictwa z regionu Blekinge
4) Kontynuuj podróż nadmorską drogą Saltsjöbadsvägen; Twoim oczom ukaże się widok na centrum Karlskrony – wyspę Trossö
5) Wróć na drogę Österleden - i wjedź do centrum miasta, które najlepiej jest zwiedzać pieszo (uwaga na strefy płatnego 
parkowania!) – zapraszamy do zaoznania się z atrakcjami Karlskrony na stronie www.visitkarlskrona.se. Po zwiedzeniu Karlskrony 
wyrusz z miasta na północ trasą Österleden i kieruj się na zachód – na drogę E22 w stronę Malmö/Kopenhagi
6) Na rondzie skręć na południe na drogę prowadzącą na Almö i Hasslö
7) Tuż przed malowniczym przesmykiem pomiędzy lądem stałym a wyspą Almö znajduje się Hjortahammar - cmentarzysko z epoki 
wikingów. Zatrzymaj się na zlokalizowanym jeszcze na lądzie stałym parkingu i cofnij się do czasów, gdy miejsca pochówku 
ozdabiano kamieniami stawianymi na obrys łodzi!
8) Jedź dalej na południe. Po prawej mijasz twierdzę niedostępny do zwiedzania Västra Hästholmen – niedostępną do zwiedzania 
pamiątkę po szwedzkich przygotowaniach militarnych z czasów zimnej wojny
9) Wjeżdżasz na wyspę Hasslö, zwaną też „Małymi Hawajami” z powodu słonecznego mikroklimatu i plaż z płytką wodą. Dojedź do 
znajdującego się na południowowschodnim krańcu wyspy portu i jeśli masz ochotę udaj się na spacer po okolicznych malowniczych 
uliczkach. Po spacerze wracaj drogą na północ. 
10) Na głównej drodze E22 zjedź z ronda pierwszym zjazdem - na wschód
11) Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem, kierując się na południowy wschód w stronę wysp Tjurkö i Sturkö
12) Mijasz imponujący most nad cieśniną Mocklösund. Po drugiej stronie, na wyspie Senoren, znajduje się parking, a obok niego 
toalety oraz czynne w sezonie kawiarenka i wioska wikingów. nie przegap dobrego punktu widokowego na most! Następnie ruszaj 
dalej główną drogą na południowy zachód. W ten sposób wkrótce wjedziesz na kolejną wyspę – Sturkö, będącą największą wyspą 
archipelagu wokół Karlskrony. 
13) Kieruj się na południe
14) Skręć w prawo na zachód. Przejechawszy groblę znajdziesz się na ostatniej wyspie z połączeniem drogowym – Tjurkö 
15) Skręć w lewo na południe, a wkrótce potem znów w prawo na zachód – kieruj się na Finskan. Dojeżdżasz do końca drogi 
lądowej. Z przylądka Finskan widać fort Kungsholm – szwedzką twierdzę broniącą wodnego dostępu do Karlskrony obsadzoną 
przez wojsko nieprzerwanie od końca XVII wieku! Następnie wróć do skrzyżowania i kieruj się prosto – na północ
16) Skręć w lewo na zachód podążając za znakami na Herrgården. Zaparkuj i udaj się na spacer po terenie dawnego kamieniołomu 
– oznaczony kolorem pomarańczowym szlak wiedzie przez dawne budynki gospodarcze, port, wyrobisko kamieniołomu, prochownię 
i pozostałości po budynkach mieszkalnych; następnie wracaj trasą przez wyspy Sturkö, Senoren oraz most na ląd stały
17) Skręć na prawo w stronę drogi E22
18) Na drodze E22 kieruj się na wschód – na Kalmar
19) Tuż na początku miejscowości Jämjö skręć w prawo na południe kierując się na Torhamn
20) Skręć w lewo w prowadzącą wzdłuż kamiennego murku drogę szutrową według znaków Möckleryd/hällristning. Przejechawszy 
ok. 250 m zaparkuj na leśnym parkingu i pójdź w las oznaczonym na pomarańczowo szlakiem. Na polanie stoisz przy wykonanych 
w epoce brązu rytach naskalnych (petroglifach) – przenieś się w czasie około trzy tysiące lat wstecz! następnie ruszaj dalej 
na południe
21) Na skrzyżowaniu w miejscowości Torhamn nieopodal kościoła kieruj się wprost, a na kolejnym - na południowy wschód według 
znaków na Torhamns udde/Naturreservat 
22) Zaparkuj przy płocie otaczającym przylądek i pójdź na spacer wyznaczonym szlakiem; przylądek Torhamn nazywany bywa 
najdalej na południowy wschód wysuniętą częścią Szwecji. Znajduje się tu rezerwat migrujących ptaków, a kilka razy do roku na 
terenie miejscowej jednostki wojskowej urządzane są manewry! Po spacerze udaj się drogą powrotną w głąb lądu. 
23) W miejscowości Torhamn przy kościele skręć w prawo na wschód na Kristianopel. W ten sposób pojedziesz tzw. Drogą 
Przybrzeżną, wiodącą wzdłuż uroczych wioseczek i lasów
24) Skręć na prawo na południowy wschód w stronę Kristianopel
25) W miejscowości Kristianopel zaparkuj przy kościele i udaj się na spacer wzdłuż murów dawnej duńskiej twierdzy, broniącej 
niegdysiejszego pogranicza tego kraju ze Szwecją. Po spacerze rusz z powrotem do trasy E22 
26) Na drodze E22 kieruj się na prawo na północny wschód w stronę Kalmaru
27) Masz ochotę na degustację rybnych specjałów z miejscowej wędzarni? W miejscowości Brömsebro udaj się do wędzarni 
Blomlöfs – jest ona położona nieopodal głównej trasy (podążąj za szyldami Blomlöfs rökeri)
28) Witaj w mieście Kalmar. Zaparkuj pojazd w centrum miasta (uwaga – parkowanie płatne!) i zwiedź miasto pieszo. Polecamy 
odwiedzenie zamku w Kalmarze oraz centrum miasta z rynkiem i katedrą (link do przewodnika po mieście).


