
z noclegiem na campingu Borstahusen, wypłynięcie 22.08

Trasa 8
Trasa na dzień na campingu: Zakręty Skanii
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Opis Szlaku

Poprzedni dzień minął Ci na zwiedzaniu, a dziś masz ochotę na zakręty? Świetnie! Wybierz się na trasę o długości 290 km, podczas której 
zjeździsz najbardziej lubiane przez szwedzkich motocyklistów drogi w południowej części kraju.  Trasa w większości po krętych drogach szwedzkiej 
prowincji.  W drogę! 

Z campingu Borstahusen 1 (55°54'14.5"N 12°48'29.8"E, 55.904033, 12.808272) i miasta Landskrona kieruj się na zachód drogą na 17 w 
kierunku Eslöv. Dojechawszy do Eslöv, kieruj się na północ drogą113 w stronę Höör, po czym w miejscowości Bosarp skręć w prawo na wschód w 
stronę Kärrstorp.  Od momentu skrętu (55°53'08.8"N 13°19'17.3"E, 55.885763, 13.321470) rozpoczyna się pierwszy odcinek z zakrętami 2, 
wiodący przez pola i lasy. Mijasz miejscowości Kärrstorp, Stehag, Sjöholmen, Ormanäs, Munkarp, Norra Rörum i dojeżdżasz do Tyringe, gdzie 
włączasz się do drogi nr 21. Kieruj się nią na prawo na wschód w stronę miasta Hässleholm. Jeśli masz ochotę się zatrzymać na szwedzką kawę z 
ciastkiem, w mieście znajdziesz kilka kawiarni. 

Z Hässleholm kieruj się na północ drogą nr 23 aż do skrętu na północny zachód w stronę Hästveda. 

Dojechawszy do miejscowości skręć w jej centrum na zachód (56°17'21.6"N 13°54'22.5"E, 56.289333, 13.906251) 3 W stronę Bjärnum – droga 
przez kilkanaście kilometrów prowadzi przez lasy i pola, na przemian wijąc się i wyprostowując. W miejscowości Bjärnum dołącz do trasy przelo-
towej nr 117 i kieruj się w prawo na północ w stronę Vittsjö. Po kilku kilometrach jazdy drogą przelotową dojeżdżasz do  Vittsjö, a w centrum 
miejscowości za torami kolejowymi kierujesz się na zachód w stronę Skånes Vårsjö. 
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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

Po wyjeździe z miasta kieruj się drogowskazami – od rozwidlenia z drogowskazem na Skånes Vårsjö 4 (56°19'30.5"N 13°36'24.4"E; 56.325128, 
13.606784) zaczyna się jedna z ulubionych dróg szwedzkich motocyklistów w Skanii – kilkanaście kilometrów leśnych zakrętów i falującego 
terenu…  W centrum Skånes Vårsjö skręć w lewo na zachód w stronę Örkelljunga – czeka Cię dwadzieścia kilometrów odpoczynku na spokojnej 
podmiejskiej drodze.

Miń miejscowość Örkelljunga i kieruj się chwilę drogą 114 w kierunku Ängelholm, a następnie podążaj w stronę trasy E4 S, lecz nie wjeżdżaj na nią 
– skręć w prawo w stronę Eket. 

Po przejechaniu kilku kilometrów dojeżdżasz do drogowskazu w prawo na północ na Bassholma 5 (56°14'58.7"N 13°11'26.5"E; 56.249648, 
13.190686) – jest to początek drogi uznawanej za jedną z najciekawszych tras motocyklowych południowej Szwecji. Wijąca się wśród pól, lasów i 
jezior wstęga szosy prowadzi przez miejscowości Bassholma, Tåsjö, Rössjöholm aż do Fladalt: uczta dla miłośników zakrętów. 
Nacieszywszy się zakrętami dojeżdżasz do położonej przy trasie przelotowej 24 miejscowości Våxtorp 6. Jeśli masz już ochotę jechać szybko na 
camping, przejedź na zachód w stronę trasy szybkiego ruchu E20 i kieruj się nią na południe w stronę campingu na północnych obrzeżach miasta 
Landskrona. 

Z kolei jeśli wolisz dalej pojeździć po zakrętach, to z Våxtorp kieruj się na południe drogą na 24 w stronę Örkelljunga. W miejscowości Örkelljunga 
kieruj się na centrum, po czym podążaj za znakami prowadzącymi na Hässleholm, a następnie na Ö Flinka 7  (56°15'14.7"N 13°16'51.6"E, 
56.254073, 13.280998). Wyjechawszy z Örkelljunga i przejechawszy pod drogą szybkiego ruchy E4 wyjedziesz na wijącą się wstęgę drogi typowej 
dla szwedzkiej prowincji – lasy, pola, wsie z drewnianymi domkami, jeziora, zakręty, wzniesienia…  Droga prowadzi przez miejscowości Esborrarp, 
Bjärröd, Klippan, Stenestad, Kågeröd, Kingelstad aż do  miasta Landskrona i campingu. 

Camping Borstahusen 1 znajduje się na północ od miasta Landskrona (55°54'14.5"N 12°48'29.8"E, 55.904033, 12.808272). 


