
Trasa 5
Camping-północna Olandia-terminal promowy

Informacje Ogólne
• Długość trasy: 290 km. 

Pierwsza, dłuższa z proponowanych tras powrotnych z campingu na terminal promowy, pozwoli Ci zobaczyć 
północną oraz środkową część wyspy, czyli m. in. wiatraki, malownicze erozyjne formacje skalne, latarnię, 
Las Trolli, skansen lokalnego budownictwa i ruiny grodziska. Rusz w drogę! 

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 campingu rusz w lewo na północ drogą nr 136 
2) Skręć w lewo na zachód według znaków na Sandvik/Sandviks kvarn, po czym zaparkuj przy wiatraku. W wiatraku czynna jest 
kawiarnia (otwarta 12.00-20.00) – może czas na pobudzającą kawę? Po pokrzepieniu wróć na drogę 136 i kieruj się w lewo 
na północ w stronę Löttorp
3) Opuść drogę 136 i skręć w lewo na zachód w stronę Löttorp/Norra udden, następnie skręć w prawo w stronę Norra Udden
4) Skręć w lewo na zachód według znaku na Byrums raukar. Na południowym obrzeżu miejscowości Byrum znajduje się parking – 
zaparkuj tam i zobacz położone nieopodal słynne rauki – wapienne ostańce, którym nieustanne obmywanie przez wody Bałtyku 
nadało fantazyjne kształty. Zobaczywszy rauki wróć do drogi Byrumsvägen i skręć w lewo na północ w stronę miejscowości Böda
5) W letniskowej miejscowości Böda skręć w lewo na drogę 136 na północny zachód w kierunku Byxelkrok/Norra Udden
6) Miejscowość Byxelkrok to typowe urocze letnisko – w wakacje tętni tu życie, po sezonie jest zdecydowanie spokojniej. 
Może warto zrobić przerwę i rozciągnąć nogi? Z Byxelkrok rusz dalej na północ drogą 136
7) Skręć w lewo na północny kraniec Olandii – Ölands norra udde – i jedź do końca drogą
8) Dojeżdżasz do północnego krańca wyspy – do latarni Wysoki Eryk (Långe Erik). Gratulujemy – dalej na północ lądem już się 
nie da! Zobaczywszy latarnię wróć na południe do skrzyżowania z drogą 136 i kieruj się w stronę Grankullavik
9) W Grankullavik skręć w lewo na wschód według znaku na Las Trolli (Trollskogen). Przejechawszy ok. 1,5 km zaparkuj na 
parkingu przy Lesie Trolli i udaj się na spacer. Nazwa lasu wzięła się stąd, że silne morskie wiatry doprowadziły do wykrzywienia 
drzew w cudaczne kształty. Zapewne trolle lubią takie miejsca… Do wyboru masz trzy ścieżki spacerowe: niebieska (1 km), żółta (2,7 
km) i czerwona (4,5). Polecamy udanie się tą ostatnią trasą – w ten sposób zobaczysz to, co najlepsze z Lasu Trolli, a na kamienistej 
plaży ujrzysz wrak szkunera Swiks, który zatonął u brzegu Olandii w 1926 roku. Po spacerze udaj się z parkingu z powrotem 
do miejscowości Grankullavik, a na głównej drodze skręć w lewo na południe, po czym trzymaj się drogi 136 w kierunku 
południowym
10) Skręć w lewo na południowy wschód w stronę Norra Möckleby/Föra
11) Na wysokości kościoła skręć w prawo na zachód na Himmelsberga – Ölands museum. Za 500 metrów zaparkuj i udaj się 
na zwiedzanie skansenu w Himmelsberga, gdzie zebrano tradycyjne drewniane budownictwo z Olandii (otwarte w godz. 11-17, 
wstęp 80 SEK/os). Zwiedziwszy skansen wróć do drogi głównej 136 i kieruj się na południe
12) W miejscowości Lerkaka zaparkuj, by nasycić wzrok drewnianymi wiatrakami, z których słynie Olandia, nazywana „wyspą 
słońca i wiatru”. W XIX wieku na wyspie znajdowało się ok. 2000 (!) wiatraków, z czego do dziś zachowało się ok. 350. 
Następnie rusz dalej na południe główną drogą 136
13) Skręć w prawo na zachód na Kalmar/Färjestaden
14) Skręć na prawo na Gråborg. Zaparkuj na parkingu i udaj się wzdłuż zabudowań gospodarczych w stronę kamiennych ruin: 
kaplicy św. Knuta z XII w. oraz grodziska Gråborg z VI-XII ww. Cofnij się w czasie do średniowiecza, a następnie wróć do drogi 
głównej i kieruj się na prawo na zachód na Kalmar/Färjestaden
15) Kieruj się na wprost w stronę Färjestaden. W tym położonym u stóp mostu olandzkiego miasteczku możesz ponownie sprawić 
sobie typową szwedzką fikę – kawę z ciastkiem. Po pokrzepieniu udaj się na północ w stronę mostu (kieruj się na znaki prowadzące 
na Kalmar)
16) Przejeżdżasz przez most olandzki i ruszasz w stronę miasta Kalmar. Pamiętaj, że od terminalu promowego w Karlskronie dzieli 
Cię jeszcze 90 km, a droga E22 ma kilka miejsc z fotoradarami! Na terminalu promowym w niedzielę wieczór należy stawić się 
o 19.30!


