
Trasa 6
Camping-północna Olandia-terminal promowy

Informacje Ogólne
• Długość trasy: 260 km. 

Krótsza z proponowanych tras powrotnych z campingu na terminal promowy wiedzie przez środkową oraz 
południową część wyspy.

Wybierając ten wariant zobaczysz m. in. kamienie runiczne, wiatraki, południowy kraniec Olandii, ruiny 
grodziska i malownicze krajobrazy. 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 campingu rusz w prawo na południe drogą nr 136 
2) Zjedź z drogi w Färjestaden (Trafikplats Färjestaden) i przejedź przez to miasteczko. Może zatrzymasz się na tradycyjną szwedz-
ką fikę – kawę z ciastkiem? Podążaj cały czas ulicą Runsbäcksvägen
3) Skręć w prawo na zachód na Karlevistenen, po przejechaniu ok. 400 m zaparkuj i zobacz pochodzący z końca X w. kamień 
runiczny w Karlevi, na którym wyryto unikalny przykład poezji skaldów z tamtego okresu. Następnie powróć na drogę główną i kieruj 
się w prawo na południe
4) Skręć w lewo na wschód w stronę Resmo, następnie przy kościele skręć na główną drogę nr 136 na prawo na południe w stronę 
Mörbylånga
5) Zjedź w zatoczkę przy wiatrakach, zaparkuj i zobacz te imponujące drewniane maszyny, 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
6) Skręć w prawo na południe na Ölands S udde/Ottenby naturreservat
7) Zostaw pojazd na parkingu i udaj się na spacer po południowym cyplu Olandii u stóp latarni Wysoki Jan (Långe Jan, otwarta 
11-17, wstęp na latarnię 30 SEK/os, bilety kupuje się w położonym nieopodal budynku Naturum). Może lunch w restauracji Fågel 
blå? Po zwiedzeniu najbardziej na południe wysuniętego miejsca na wyspie wróć na północ do głównej drogi nr 136 i kieruj się na 
niej na prawo na północny wschód w stronę Norra Möckleby/Gräsgård
8) Skręć w prawo na wschód w stronę Sandby, a następnie po ok. kilometrze zaparkuj przy kościele. Przy świątyni znajduje się 
typowy szwedzki luterański cmentarz ze skromnymi nagrobkami, a pośrodku cmentarza tkwią dwa kamienie runiczne z ok. X-XI w., 
na których znajdują się inskrypcje upamiętniające zmarłych członków pewnej wikińskiej rodziny. Po zobaczeniu kamieni cofnij się 
do głównej drogi i kieruj się w prawo na północ
9) Skręć w lewo na zachód na Kalmar/Färjestaden
10) 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
11) 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)
12) 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!


