
Trasa 3
Karlskrona-Kalmar przez południową Smålandię

Informacje Ogólne
• Długość trasy: 300 km. 

Lubisz pochłaniać kilometry? Świetnie! Wybierz się na proponowaną przez nas trasę, podczas której 
przemierzysz malownicze krajobrazy południowej Szwecji i zobaczysz m. in. miejsce słynące ze świetnych 
możliwości połowu łososi, cmentarzysko starych samochodów, przyszły park narodowy, dawny ośrodek 
przemysłowy oraz miasto słynące ze szkła i… emigracji. Zapraszamy!

www.stenaline.pl
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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. 



www.stenaline.pl

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 północ na drogę E22
3) Kieruj się w lewo na E22 na zachód w kierunku Malmö
4) Minąwszy miasto Karlshamn na zjeździe nr 50 z drogi E22 (Mörrum öst) kieruj się na prawo na północ według znaków 
Mörrum/Laxens hus
5) Podążając cały czas na Laxens hus, skręć w lewo na most, po czym tuż za mostem ponownie w lewo. Zaparkuj przy sklepie 
spożywczym Ica Nära Laxen i pójdź w dół wzdłuż rzeki. Centrum połowu łososia w Mörrum słynie z dorodnych okazów, jakie tu 
można złapać. Kaskadowe spadki rzeki oraz poprowadzone ponad nią kładki czynią to miejsce atrakcyjnym również dla osób 
niezainteresowanych wędkowaniem. Po spacerze w okolicy rusz dalej ul. Kungsvägen w stronę Svängsta. 
6) W Svängsta skręć w lewo w drogę 126 w kierunku Alvesta/Ryd
7) Trzymaj się drogi 126 – skręć w prawo w stronę Alvesta/Ryd
8) W miejscowości Ryd skręć w lewo na zachód w drogę 119 w stronę Hässleholm. Po przejechaniu ok. półtora kilometra zatrzymaj 
się na znajdującym się przy prawej stronie drogi parkingu oznaczonym Bilkyrkogård. W tym miejscu znajduje się położone w lesie 
cmentarzysko starych samochodów – pozostałość po szrocie prowadzonym przez Åkego Danielssona, który na arendowanym przez 
siebie torfowisku kupował samochody na złom, wymontowywał wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, a karoserię pozostawiał na 
miejscu. Co ciekawe, odbywało się to wszystko zgodnie z regułami ochrony środowiska – z wraków były usuwane płyny, akumulatory 
itp. Obecnie regularnie poukładane w lesie wraki aut z lat 50. i 60. tworzą scenerię z filmu rodem. Po spacerze po cmentarzysku 
wróć do centrum miejscowości Ryd i rusz drogą 119 na północ w stronę Tingsryd
9) Na początku miejscowości Urshult skręć w lewo na północ w stronę Sirkön
10) Jesteś na pojezierzu Åsnen – miejscu, gdzie ze względu na malowniczy krajobraz oraz bogatą florę i faunę planowany jest park 
narodowy. Zaparkuj na dowolnym oznaczonym parkingu i podąż ścieżką na orzeźwiający spacer na łonie przyrody! Następnie 
podążaj dalej drogą główną na północ przez Åsnen.
11) Skręć w lewo w stronę Huseby. Następnie skręć w lewo drogą nr 23 w kierunku Älmhult, po przejechaniu ok. 1 km skręć w lewo 
kierując się na Huseby Bruk. Zaparkuj na wyznaczonym terenie i zwiedź dawny ośrodek przemysłowy. Na terenie zakładu zachowały 
się m. in. dawny wielki piec szybowy, kuźnia, posiadłość właściciela oraz centrum przyrodnicze Naturum. Jeśli masz ochotę na 
tradycyjną szwedzką fikę – przerwę na kawę z ciastkiem – na terenie obiektu znajduje się kawiarnia Frökens Café położona w 
dawnej mleczarni. Po wizycie w Huseby wróć do drogi 23 i kieruj się na północny wschód w stronę Växjö
12) Växjö to jedno z większych miast południowo-wschodniej Szwecji. Zaparkuj w centrum miasta (uwaga – parkowanie płatne!) i 
udaj się na zwiedzanie. W Växjö warto zobaczyć katedrę ze szklanym ołtarzem, muzea emigracji oraz szkła, ogród Linneusza oraz 
położone ok. 5 km na północ od centrum miasta ruiny zamku Kronoberg. Jeśli czujesz głód, w Växjö znajduje się sporo restauracji. 
Po zwiedzeniu miasta opuść Växjö drogą nr 37 prowadzącą na północny wschód
13) Skręć w prawo na wschód drogą prowadzącą w stronę Lenhovda
14) W miejscowości Lenhovda kieruj się na prawo na południowy wschód drogą 28/31 w stronę Kalmaru
15) 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!)
16) Ciekawe miejsce do odwiedzenia w Nybro to zlokalizowana na obrzeżach miasta huta szkła Pukeberg. Cały region nosi nazwę 
Krainy Szkła – niegdyś okolica ta słynęła z hut szkła produkujących towary dla masowego odbiorcy. Obecnie manufaktury przestaw-
iły się na produkcję artystyczną oraz na organizację imprez gastronomicznych w sąsiedztwie pieców.. Wejdź do przyzakładowego 
sklepu i obejrzyj dzieła miejscowych mistrzów szkła! Z Nybro wyjedź drogą 25 na południowy wschód do Kalmaru
17) 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. Zapraszamy do zapoznania się z atrakcjami Kalmaru na 
stronie www.kalmar.com


