
Trasa 2
Karlskrona-Kalmar przez archipelag 

Informacje Ogólne
• Długość trasy: 200 km. 

Czy południowo-wschodnia Szwecja to tylko lasy i jeziora? Nieprawda – choć przyroda jest malownicza!

Udaj się w zaproponowaną przez nas trasę i zobacz kamień runiczny, cmentarzysko z epoki wikingów i liczne 
huty szkła, a dodatkowo ciesz się z wolności przemierzając szwedzkie drogi. 

www.stenaline.pl

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 przejazdu i nie ma charakteru zorganizowanego 
zwiedzania z przewodnikiem. 
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www.stenaline.pl

Opis Szlaku

1) Z terminalu promowego wyrusz prowadzącą do centrum miasta drogą na północ 
2) Na rondzie na skrzyżowaniu Verkövägen i Österleden kieruj się na północ na drogę E22
3) Kieruj się w lewo na E22 na zachód w kierunku Malmö
4) Skręć na prawo na północ w kierunku Tving. Po przejechaniu ok. 250 m zaparkuj na szutrowym parkingu tuż przy ulicy i podąż 
ścieżką prowadzącą od parkingu w las. Po przejściu 100 m dojdziesz do kamienia runicznego z Björketorp – pochodzącego z 
VII/VIII w. n. e. kamienia runicznego z wyrytym zaklęciem mającym odstraszyć intruzów. Cofnij się w czasie do epoki wikingów! 
Zobaczywszy kamień wróć do drogi Tvingvägen i rusz dalej na północ
5) W miejscowości Hjortsberga zaparkuj przy kościele i zwiedź znajdujące się tuż za drewnianą wolnostojącą dzwonnicą cmen-
tarzysko z epoki wikingów. Cofnij się do czasów, gdy miejsca pochówku ozdabiano kamieniami stawianymi na obrys łodzi! Następnie 
kieruj się dalej drogą na północ
6) Na drodze 122 skręć w lewo, przejedź przez miejscowość Tving, a następnie pod koniec tej miejscowości skręć w prawo na 
północ na drogę 697 w stronę Nävragöl
7) Skręć w prawo na drogę 28 prowadzącą na północ
8) Wieś Duvemåla uważana jest za żywy pomnik dawnej, ubogiej XIX-wiecznej Szwecji. Z tej miejscowości pochodziła główna 
bohaterka epickiego cyklu powieści szwedzkiego autora Wilhelma Moberga o masowej emigracji Szwedów do USA. Zobacz, jak 
niegdyś wyglądała szwedzka prowincja! Następnie kieruj się ponownie drogą 28 na północ
9) Po przekroczeniu granicy krain Blekinge i Smålandii wkraczasz w tzw. Krainę Szkła – niegdyś region ten słynął z hut szkła 
produkujących towary dla masowego odbiorcy. Obecnie manufaktury przestawiły się na produkcję artystyczną oraz na organizację 
imprez gastronomicznych w sąsiedztwie pieców. W miejscowości Kosta znajduje się działająca do dziś huta założona w połowie XVIII 
w., obecnie otoczona dużym centrum handlowym Kosta Outlet. Dobre miejsce na tradycyjną szwedzką fikę – przerwę na kawę z 
ciastkiem. Po posiłku rusz dalej na północ drogą 28.
10) Skręć w prawo na wschód drogą 31 w stronę Kalmaru
11) Skręć w lewo w stronę huty szkła Målerås. W tym zakładzie produkcja szkła ma miejsce przede wszystkim przed odlewania 
masy szklanej do form, a nie jak w większości innych hut, przez dmuchanie. Wejdź do przyzakładowego sklepu i spraw sobie 
niebanalną pamiątkę ze Smålandii! następnie wróć do trasy 31 i kieruj się na południowy wschód w stronę Kalmaru
12) W mieście Nybro zrób sobie przerwę – zobacz, jak żyje małe szwedzkie miasteczko i udaj się na szwedzką fikę, jeśli jeszcze 
trzeba (Szwedzi są jednymi z globalnych liderów w konsumpcji kawy!)
13) Ciekawe miejsce do odwiedzenia w Nybro to zlokalizowana na obrzeżach miasta huta szkła Pukeberg. Wejdź do przyzakładowe-
go sklepu i obejrzyj dzieła miejscowych mistrzów szkła! Następnie z Nybro wyjedź drogą 25 na południowy wschód do Kalmaru
14) 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)


