Trasa 2
Nadmorska Szwecja

z noclegiem na campingu Borstahusen, wypłynięcie 22.08
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Opis Szlaku
Trasa oferująca przepiękne widoki szwedzkiego wybrzeża. Przez większość dna trasa wiedzie nad samym morzem. Na trasie zobaczysz m. in.
najbardziej na południe wysunięty punkt Szwecji, kamienie ustawione na kształt łodzi z epoki wikingów oraz wspaniały punkt widokowy Kullaberg.
Możesz oczywiście wedle własnego uznania skrócić trasę wybierając z niej jedynie niektóre elementy.
Z terminalu promowego w Karlskronie 1 (56°09'53.0"N 15°37'50.0"E, 56.164718, 15.630560) kieruj się na zachód – na drogę E22 w stronę
Malmö/Kopenhagi. Na początek proponujemy rozgrzewkę – 100 km główną drogą przelotową.
Po rozgrzewce czas opuścić główną drogę – skręć w lewo na południe na Vanneberga/Trolle Ljungby i kontynuuj podróż. Po ok. 12 km dojeżdżasz
do trasy 118 i kierujesz się w lewo na południe do Åhus.
Zaparkuj w Åhus 2 (55°55'33.1"N 14°18'11.1"E, 55.925856, 14.303075) i przespaceruj się po tym uroczym małym miasteczku, słynącym z…
fabryki wódki Absolut. Fabryka udostępnia możliwość zwiedzenia wystawy o produkcji swojego trunku (wystawa otwarta czw-nie 12-16, wstęp 295
SEK/os, 55°55'25.7"N 14°17'46.7"E, 55.923803, 14.296313).
Z Åhus jedź dalej na ołudnie drogą 118, która łączy się z trasą 19. Następnie, w Brösarp, skręć w lewo na drogę nr 9 w kierunku Simrishamn/Kivik.
Po kilku kilometrach dojeżdżasz do miejscowości Kivik 3 słynącej z przetworów jabłkowych. Możesz odbić z głównej drogi według znaków
prowadzących do dwóch ciekawych miejsc: Grobu Królewskiego (Kungagraven, 55°40'57.3"N 14°14'03.8"E, 55.682578, 14.234375), czyli
świetnie zachowanego kurhanu z epoki brązu oraz do przetwórni jabłkowej (Kiviks musteri), oferującej sprzedaż produkowanych smakołyków, jak
np. soki, cydry, dżemy (otwarte codziennie 10-17, 55°40'20.3"N 14°16'04.9"E, 55.672301, 14.268034).
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Po wizycie w Kivik kontynuuj podróż drogą nr 9 do Simrishamn 4 – przytulnego portowego miasteczka, w którym możesz odpocząć oraz udać się
do Autoseum – prywatnego muzeum motoryzacyjnego posiadającego w swoich zbiorach – poza pokaźną kolekcją samochodów – również ponad
40 motocykli: od HD z roku 1914 przez Indiana z 1916 r., Zündapp 1937 r., Triumph Tiger 110 z 1956 r., Benelli z 1969 r. aż po Augustę
i Highlanda z 2000 r. (otwarte pią-nie 10-16, wstęp 130 SEK/os, 55°32'57.5"N 14°20'27.5"E, 55.549298, 14.340958)
Wyjechawszy z Simrishamn kieruj się z głównej drogi na zjazd na Borrby/Skillinge. Masz przed sobą piękną nadmorską drogę przez miejscowości
Brantevik i Skillinge.
Skręć z głównej drogi do miejscowości Kåseberga, a następnie kieruj się drogą do portu. Zaparkuj na parkingu przy porcie, po czym pójdź ścieżką
pod górę na wzniesienie. Pokonawszy drogę zobaczysz wspaniały widok – tzw. kamienie Alego (Ales stenar) 5 - kamienny krąg składający się z 59
głazów, mający 67 metrów długości oraz 19 szerokości. Z lotu ptaka obiekt przypomina kształt łodzi, a położony jest nad majestatycznym
urwiskiem wpadającym do morza (55°23'01.0"N 14°03'47.5"E, 55.383598, 14.063187).
Następnie wróć na parking i kieruj się do głównej drogi w stronę Ystad. Podążając nadmorską drogą dojedziesz do tego portowego miasta.
Zatrzymaj się w Ystad 6 (55°25'40.5"N 13°49'29.0"E, 55.427908, 13.824720) i zrób przerwę na kawę/lunch. Ponadto, polecamy w Ystad spacer
po historycznym centrum miasta, wizytę w dawnym klasztorze oraz spacer śladami Kurta Wallandera – postaci z kryminałów autorstwa Henninga
Mankella i ich adaptacji filmowych (mapka spaceru dostępna w informacji turystycznej przy rynku św. Knuta (St Knuts Torg).
Wyjechawszy z Ystad dalej kieruj się trasą nr 9 na zachód pięknie prowadzącą wzdłuż wybrzeża. Po ok. 30 km dojeżdżasz do Smygehuk – zaparkuj
na parkingu po lewej stronie drogi (55°20'16.9"N 13°21'34.0"E, 55.338015, 13.359452) i podejdź do wybrzeża. Gratulujemy – jesteś na
najbardziej na południe wysuniętym punkcie Szwecji 7! Po zobaczeniu Smygehuk wróć na główną drogę nr 9 i kieruj się dalej na zachód wzdłuż
wybrzeża.
Jeśli chcesz się zatrzymać w leżącym po drodze mieście portowym Trelleborg, możesz odwiedzić zrekonstruowane grodzisko wikingów z X w. n. e.
(ul. Västra Vallgatan, 55°22'36.4"N 13°08'42.0"E, 55.376769, 13.145011). Jeśli nie – podążaj dalej drogą 9/E22 i skręć zjazdem
na Skanör/Falsterbo/Höllviken.
Zatrzymaj się na parkingu w Falsterbo (55°23'02.1"N 12°49'19.3"E, 55.383921, 12.822015) i rozprostuj nogi podczas spaceru do latarni
i otaczającej ją plaży. Jesteś na „końcu Szwecji” 8 – po drugiej stronie wody przy dobrej pogodzie można ujrzeć Danię!
Odwiedziwszy Falsterbo wróć w stronę lądu i kieruj się drogą nr 100 w stronę Malmö. Jeśli masz ochotę odwiedzić trzecie największe miasto
w Szwecji – kosmopolityczne Malmö 9 ze swoimi 340 tysiącami mieszkańców obfituje w ciekawe zabytki (więcej informacji o mieście po polsku
na stronie https://pl.visitsweden.com/malmo/). Jeśli chcesz odwiedzić jedno szczególnie spektakularne miejsce, które jest łatwo dostępne na
motocyklu, to polecamy zatrzymanie się w okolicy najwyższego budynku w całej Skandynawii – drapacza chmur Turning Torso (ul. Lilla Varvsgatan,
55°36'47.8"N 12°58'35.2"E, 55.613288, 12.976440).
Z Malmö proponujemy dwie opcje: jeśli masz jeszcze ochotę na zwiedzanie miasta, kieruj się drogą E22 w stronę Lund 10 – uniwersyteckiego
miasta ze wspaniałą romańską katedrą (ul. Kyrkogatan, 55°42'15.2"N 13°11'36.1"E, 55.704234, 13.193351) oraz przyległym do niej terenie
najstarszego uniwersytetu w Szwecji. Jeśli z kolei masz ochotę ruszyć na dłuższą trasę od razu, kieruj się na północ drogą E20 w kierunku
Göteborga. Główna trasa przelotowa prowadzi równolegle do linii brzegowej.
Jeśli chcesz już zakończyć zwiedzanie na dziś i jechać na camping, zjedź zjazdem nr 26 na Landskrona/Borstahusen. Camping Borstahusen
znajduje się na północ od miasta Landskrona (55°54'14.5"N 12°48'29.8"E, 55.904033, 12.808272)
Możesz również kontynuować zwiedzanie i pojechać w dwa ciekawe miejsca znajdujące się na północ od campingu. Pierwsze z nich to portowe
miasto Helsingborg 11. Miasto słynie z nowoczesnej architektury oraz zabytkowej wieży obronnej Kärnan z XIV wieku (parking przy rynku Stortorget
– 56°02'47.5"N 12°41'38.8"E, 56.046524, 12.694121lub ul. Drottning Margaretas gata, 56°02'50.0"N 12°41'59.2"E, 56.047210, 12.699779).
Wyjechawszy z Helsingborga kieruj się na drogę 111 w kierunku wpierw Höganäs, a następnie Mölle/Kullaberg. Miń uroczą miejscowość Mölle
i cały czas kieruj się prowadzącą w górę drogą w stronę Kullaberg/Kullens fyr. Zaparkuj na dużym parkingu (56°18'04.4"N 12°27'25.8"E,
56.301221, 12.457155) i udaj się w stronę latarni na przylądku Kullaberg 12. Dramatycznie opadający klif oraz widoczna w oddali Dania –
Kullaberg to miejsce z niesamowitym widokiem.
Nacieszywszy się widokiem, wyjedź z Kullaberg/Mölle kieruj się na południe drogą nr 111. Camping Borstahusen 13 znajduje się na północ od
miasta Landskrona (55°54'14.5"N 12°48'29.8"E, 55.904033, 12.808272)

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

