Trasa 4
Szwecja w pigułce: lasy, jeziora i IKEA
z noclegiem na campingu Borstahusen, wypłynięcie 22.08
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Opis Szlaku
Lwia część Szwecji to lasy. Podczas podróży zaproponowaną przez nas trasą przejedziesz się przez majestatyczne lasy liściaste i iglaste, jak
również poznasz urocze szwedzkie pojezierza. Kontakt z nordycką przyrodą gwarantowany!
Jest to zarazem najkrótsza z proponowanych tras: 345 km.
Z terminalu promowego w Karlskronie 1 (56°09'53.0"N 15°37'50.0"E, 56.164718, 15.630560) kieruj się zgodnie ze znakami na drogę 28 w
kierunku Vetlanda, a następnie skręć w lewo na północny zachód drogą nr 122 w kierunku Eringsboda. Zaczyna się malownicza droga przez
majestatyczne szwedzkie lasy. W miejscowości Rävemåla skręć w lewo na zachód drogą 120 na Tingsryd. W miejscowości Tingsryd trzymaj się cały
czas trasy nr 120 prowadzącej wzdłuż jeziora. Po ok. 20 km droga się rozwidla – kieruj się trasą 119 w kierunku Hässleholm.
Dojechawszy do miejscowości Ryd skręć w prawo na zachód drogą 119 w stronę Hässleholm. Po dwóch kilometrach zobaczysz prowadzący na
prawo drogowskaz „Bilkyrkogård” – skręć w prawo i zaparkuj na położonym wzdłuż drogi parkingu (56°27'58.1"N 14°39'17.3"E, 56.466142,
14.654810). W tym miejscu znajduje się położone w lesie cmentarzysko starych samochodów 2 – 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 120 w lewo na północny zachód w kierunku Traryd/Älmhult. Po ok.
40 kilometrach dojeżdżasz do miejscowości Älmhult – skręć do jej centrum. To niepozorne miasteczko jest miejscem, gdzie otwarto pierwszy na
świecie sklep… IKEA! Dziś możesz zwiedzić znajdujące się w pierwszym sklepie meblowego giganta Muzeum IKEA 3 z ciekawą wystawą o historii
firmy, niesamowitej ekspansji koncernu oraz wzornictwie przemysłowym (56°33'07.0"N 14°07'59.6"E, 56.551930, 14.133215). Jak to w sklepie
IKEA, możesz również coś przekąsić.
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Z Älmhult kieruj się na południe drogą nr 23. Po kilkunastu kilometrach dojeżdżasz do miejscowości Osby, słynącej jako siedziba największego
szwedzkiego producenta zabawek – Brio. Przy fabryce działa sklep fabryczny oraz wystawa Lekoseum i plac zabaw 4 (56°22'44.8"N
13°59'35.6"E, 56.379110, 13.993211).
Z Osby kieruj się dalej na południe przez lasy drogą 23 na południe. Po ok. 60 km dojeżdżasz do malowniczego przesmyku między dwoma
częściami jeziora Ringsjön, na którym znajduje się Bosjökloster 5 (55°52'38.4"N 13°31'07.2"E, 55.877333, 13.518663) – dawne opactwo
Benedyktynek, od czasów reformacji przekształcone w posiadłość ziemską. Obecni właściciele, arystokratyczny ród Bonde, udostępniają swoje
dobra do zwiedzania (otwarte 8-18, wstęp 80 SEK/os).
Z trasy 23 skręć w prawo na zachód drogą 17 w kierunku Eslöv/Landskrony. Jeśli masz ochotę, możesz jeszcze zajechać do centrum miasta
Landskrony i zwiedzić centrum miasta Landskrony, m. in. renesansowy zamek (zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem, w dniach 24.08 i 25.08 o
godz. 13.00, 55°52'17.8"N 12°49'37.6"E, 55.871615, 12.827123), miejsce z wyznaczonym „środkiem Europy” (55°52'13.6"N 12°49'58.1"E,
55.870435, 12.832810) czy muzeum miejskie z wystawami o historii tego robotniczego miasta, jak również o przeszłości i teraźniejszości
szwedzkiej reklamy (otwarte w godz. 10/12-17, wstęp wolny; 55°52'14.9"N 12°49'42.2"E, 55.870805, 12.828400). Landskrona jest również
jedynym szwedzkim miastem, gdzie jeżdżą trolejbusy – a na dodatek są to produkowane w Polsce solarisy.
Polecamy również rejs na malowniczą wyspę Ven położoną pośrodku cieśniny Öresund w połowie drogi między Danią a Szwecją. Na wyspie – poza
piękną przyrodą i urokliwymi miejscowościami – można zobaczyć m. in. Muzeum i pracownię astronoma Tycho Brahe (otwarte 10.30-16.00, 80
SEK/os, 55°54'29.4"N 12°41'44.0"E, 55.908156, 12.695552) oraz kościół św. Jakuba (55°54'37.6"N 12°40'35.4"E, 55.910441, 12.676489).
Promem firmy Ventrafiken można popłynąć albo z motocyklem, albo pieszo i wynająć na wyspie rower. Ceny przeprawy promowej: 75 SEK/os w
jedną stronę, 250 SEK/motocykl w jedną stronę. Uwaga: w sezonie dostępność miejsc dla motocykli jest bardzo ograniczona, a do tego sama
wyspa ma wymiary raptem 4x2 km, w związku z czym polecamy pozostawić moto na płatnym parkingu przed terminalem promowym w Landskronie
i przepłynąć promem pieszo, a na wyspie albo wynająć rower (110 SEK/dzień za zwykły rower, 200 SEK/dzień za tandem), albo po prostu spacerować. Rozkład rejsów (przewoźnik Ventrafiken zastrzega sobie możliwość zmiany rozkładu rejsów, więc prosimy o sprawdzenie na miejscu
aktualnego rozkładu rejsów): z Landskrony 8.20, 10.00, 11.30, 14.15, 16.00, 17.35; z Ven 9.10, 10.40, 12.40, 15.00, 16.45, 18.15, 20.55.
Camping Borstahusen 6 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.
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