
z noclegiem na campingu Borstahusen, wypłynięcie 22.08

Trasa 7
Trasa na dzień na campingu: Dania – wariant długi

www.stenaline.pl

Opis Szlaku

Jeśli podczas dnia na campingu masz ochotę pojeździć trochę więcej, zapraszamy do skorzystania z tej trasy – 300 km przez duńską prowincję. Na 
trasie przepłyniesz promem ze Szwecji do Danii, zobaczysz zamek Hamleta, przejedziesz przez przez duńskie wsie i miasteczka, zwiedzisz 
Roskilde, Kopenhagę i Malmö oraz przejedziesz najdłuższym mostem w Europie! 

Z campingu Borstahusen 1 kieruj się na północ drogą E20 w kierunku Göteborga. Skręć na znaki prowadzące na prom oraz na Helsingborg (trasa 
E4). Możesz zwiedzić centrum miasta 2, słynące 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, 12.694121 lub ul. Drottning Margaretas gata, 56°02'50.0"N 12°41'59.2"E, 
56.047210, 12.699779).

Kieruj się na promy prowadzące do Helsingör. Czas wsiąść na prom i przepłynąć do oddalonego o zaledwie 5 km duńskiego portu w Helsingør. 
Trasę obsługuje przewoźnik For Sea Ferries, rejs trwa 20 minut, a promy odpływają co kwadrans. Bilet na motocykl (niezależnie, czy z jedną lub 
dwiema osobami) kosztuje 250 SEK przy zakupie w porcie lub 200 SEK przy zakupie online w przedsprzedaży (56°01'47.1"N 12°36'35.8"E, 
56.029743, 12.609931). 

Po drugiej stronie cieśniny znajduje się duńskie portowe miasto Helsingør 3, w którym możesz zwiedzić zamek Kronborg – to w nim Szekspir 
osadził akcję „Hamleta” (w polskim tłumaczeniu zamek nazwany jest „zamkiem w Elzynorze”; otwarty w sierpniu codziennie 10-17.30, wstęp 95 
DKK, 56°02'26.0"N 12°36'54.3"E, 56.040555, 12.615094).
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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

Z Helsingør kieruj się na północny zachód drogą 237 na Hornbæk i Gilleleje 4 (56°05'28.6"N 12°29'11.9"E, 56.091271, 12.486642). Ta 
malownicza nadmorska trasa prowadzi wzdłuż północnego wybrzeża wyspy Zelandia. Przejedziesz przez piękne wioseczki ze wspaniałym widokiem 
na cieśninę Kattegat. 

W miejscowości Tisvilde kieruj się na południe drogą na Tibirke (56°02'59.9"N 12°06'34.4"E, 56.049969, 12.109557), po czym na drodze 205 
kieruj się na prawo na zachód w stronę Frederiksværk, a w tej miejscowości skręć w drogę prowadzącą do Asserbo/Melby (56°00'50.8"N 
12°02'33.0"E, 56.014119, 12.042493). Dojechawszy do Melby podążaj przy kościele drogą na zachód w stronę Hundested. Po kilku kilometrach 
wracasz na wybrzeże – rozpoczyna się urokliwa portowa miejscowość Hundested 5 – możesz odpocząć w jednej z licznych kawiarenek i restaurac-
ji. 

Z miejscowości Hundested kieruj się na południowy wschód drogą nr 16 w stronę Hillerød, a po kilku kilometrach skręć w prawo na południe drogą 
nr 207 na Kulhuse. Po kolejnych kilku kilometrach dojeżdżasz do Sølager – przystani przeprawy promowej na drugą stronę cieśniny 6 
(55°56'41.2"N 11°54'07.9"E, 55.944774, 11.902203). Jeśli stoją przed Tobą inne pojazdy – ustaw się w kolejce i oczekuj na przypłynięcie promu. 
Jeśli jesteś pierwszym/jedynym pojazdem – wezwij stacjonujący po drugiej stronie cieśniny prom za pomocą urządzenia znajdującego się na 
szlabanie. Rejs promu trwa całe osiem minut i kosztuje 60 DKK za moto z kierowcą oraz ewentualnie dodatkowe 35 DKK za pasażera (można 
płacić kartą). Promy kursują na wezwanie między 10 a 19. 

Po drugiej stronie cieśniny, w miejscowości Kulhuse (55°56'07.0"N 11°54'28.0"E, 55.935270, 11.907763), kieruj się na południe drogą 207 w 
kierunku Lyngerup. W znajdującej się po drodze miejscowości Jægerspris możesz zwiedzić dobrze zachowany barokowy zamek 7 (55°51'23.3"N 
11°58'26.4"E, 55.856459, 11.974007), w którym król Fryderyk VII w połowie XIX wieku przebywał razem z morganatyczną małżonką hrabiną 
Danner, by uniknąć kontrowersji, jakie ich związek wywołał wśród kopenhaskiej elity. Zamek jest dostępny do zwiedzania w godz. 11-16, wstęp 65 
DKK. 

W miejscowości Lyngerup dołączasz do drogi nr 53 – kieruj się nie nią na południe. Następnie miń drogę 21 prowadzącą w kierunku Roskilde, po 
czym kieruj się na wschód drogą 155. Po ok. kilometrze, w miejscowości Gevninge (55°38'37.7"N 11°57'08.5"E, 55.643793, 11.952349), skręć 
w lewo na północ na Herslev. Czas na zakręty 8! Droga prowadząca z Gevninge przez Trællerup, Herslev i Boserup do Roskilde jest jedną z 
ulubionych tras motocyklowych na Zelandii. 

Dojedżasz do Roskilde 9 – historycznego miasta, którego główne atrakcje to majestatyczna katedra, będąca miejscem pochówku duńskich 
monarchów (55°38'33.8"N 12°04'48.5"E, 55.642721, 12.080144, otwarte sob 10.00-13.00, 16.30-18.00, nie 13-16, wstęp 60 DKK) oraz 
muzeum łodzi wikingów, w którym znajduje się pięć zachowanych/zrekonstruowanych łodzi wikingów oraz ciekawa wystawa poświęcona wojownic-
zym przodkom dzisiejszych Skandynawów (55°39'03.1"N 12°04'52.4"E, 55.650869, 12.081225, otwarte 10-17, wstęp 150 DKK). 
Z Roskilde kieruj się prosto główną drogą nr 21 Kopenhagi 10 – stolicy Danii. To kosmopolityczne miasto oferuje wiele atrakcjami: do głównych 
należą pomnik syrenki kopenhaskiej według bajki Hansa Christiana Andersena – 55°41'34.3"N 12°35'57.3"E, 55.692859, 12.599259, malown-
icza dzielnica portowa Nyhavn – 55°40'50.0"N 12°35'16.3"E, 55.680559, 12.587848, park rozrywki Tivoli oraz stare miasto. 
Szczegóły dotyczące zwiedzania Kopenhagi: https://www.visitcopenhagen.com/copenhagen-tourist

Nasyciwszy się wielkomiejską atmosferą, czas na niesamowite przeżycie: przejazd przez najdłuższy most w Europie. Z Kopenhagi kieruj się na 
drogę E20 prowadzącą do Malmö (duńska ortografia: Malmø). Most Öresund (Öresundsbron) 11 (55°34'08.0"N 12°51'34.4"E, 55.568898, 
12.859556) to cud inżynierii: cała przeprawa między Danią a Szwecją składa się z dwóch części – wpierw czterokilometrowy tunel, a następnie 
ośmiokilometrowy most. Uwaga – przeprawa jest płatna: 285 SEK za motocykl (niezależnie, czy z plecaczkiem, czy bez), można płacić kartą. 
Następnie podążaj dalej drogą E20 w stronę stronę Malmö 12. Jeśli masz ochotę odwiedzić trzecie największe miasto w Szwecji – kosmopolity-
czne Malmö ze swoimi 340 tysiącami mieszkańców obfituje w ciekawe zabytki (więcej informacji o mieście po polsku na stronie https://pl.visitswe-
den.com/malmo/). Jeśli chcesz odwiedzić jedno szczególnie spektakularne miejsce, które jest łatwo dostępne na motocyklu, to polecamy zatrzy-
manie 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 13 – 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 Götebor-
ga. 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 1 
znajduje się na północ od miasta Landskrona (55°54'14.5"N 12°48'29.8"E, 55.904033, 12.808272)


