Trasa 1
Archipelag i wschodnie wybrzeże
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Opis Szlaku
Lubisz nadmorskie klimaty? Wybierając tę sugerowaną trasę, co i rusz będziesz widzieć wodę. Zobaczysz perły archipelagu wokół Karlskrony oraz
będziesz podążać równolegle do szwedzkiego wschodniego wybrzeża.
Z terminala promowego w Karlskronie 1 (56°09'53.0"N 15°37'50.0"E, 56.164718, 15.630560) kieruj się na drogę E22 w stronę Malmö.
Na rozdrożu (56°11'58.8"N 15°22'31.0"E, 56.199653, 15.375271) skręć w prawo na północ w stronę Tving. Po przejechaniu ok. 400 metrów
zaparkuj na utwardzonym parkingu przy drodze i udaj się ścieżką prowadzącą od parkingu w las. Po przejściu 100 m dojdziesz do kamienia
runicznego z Björketorp 2 (56°12'08.6"N 15°22'47.9"E, 56.202399, 15.379977) – pochodzącego z VII/VIII w. n. e. kamienia runicznego z
wyrytym zaklęciem mającym odstraszyć intruzów. Cofnij się w czasie do epoki wikingów! Zobaczywszy kamień wróć do drogi Tvingvägen i rusz na
południe do trasy głównej E22, a następnie skręć w lewo na wschód w stronę Karlskrony.
Na rondzie (56°11'52.0"N 15°28'11.5"E, 56.197782, 15.469858) skręć na południe w stronę Hasslö i Almö. Tuż przed malowniczym przesmykiem pomiędzy lądem stałym a wyspą Almö znajduje się Hjortahammar 3 – cmentarzysko z epoki wikingów (56°10'11.5"N 15°27'41.1"E,
56.169859, 15.461412). Zatrzymaj się na zlokalizowanym jeszcze na lądzie stałym parkingu, przejdź przez furtkę na ogrodzony ogólnodostępny
teren i cofnij się do czasów, gdy miejsca pochówku ozdabiano kamieniami stawianymi na obrys łodzi!
Następnie wróć do głównej drogi E22 i kieruj się do centrum miasta Karlskrony 4 (56°09'41.6"N 15°35'06.3"E, 56.161567, 15.585088) na
zwiedzanie tego znajdującego się na liście UNESCO miasta (więcej o zwiedzaniu Karlskrony na stronie http://www.visitkarlskrona.se/en/experience/experience-karlskrona) oraz na szwedzką fikę, czyli na tradycyjną przerwę na kawę z ciastkiem. W centrum miasta znajdują się dwa
bezpłatne parkingi dla motocykli (przy Rynku – Stortorget oraz na rogu ulic Drottninggatan i Kyrkogatan). Poza tymi dwoma miejscami można
parkować na standardowych miejscach postojowych, ale obowiązują wtedy opłaty jak za samochód osobowy.
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Z centrum Karlskrony kieruj się ponownie na trasę E22, lecz tym razem na wschód w stronę Kalmaru. Na rondzie (56°11'04.5"N 15°43'11.8"E,
56.184586, 15.719956) skręć na południe w stronę Tjurkö/Sturkö. Mijasz imponujący most nad cieśniną Mocklösund. Po drugiej stronie, na
wyspie Senoren, znajduje się parking, a obok niego toalety oraz czynne w sezonie kawiarenka i wioska wikingów 5 (56°08'14.6"N 15°44'30.4"E,
56.137394, 15.741771). Nie przegap dobrego punktu widokowego na most! Następnie ruszaj dalej główną drogą na południowy zachód. W ten
sposób wkrótce wjedziesz na kolejną wyspę – Sturkö, będącą największą wyspą archipelagu wokół Karlskrony. Na wyspie kieruj się docelowo na
południe, a następnie skręć w prawo na zachód. Przejechawszy groblę znajdziesz się na ostatniej wyspie z połączeniem drogowym – Tjurkö. Skręć
w lewo na południe, a wkrótce potem znów w prawo na zachód – kieruj się na Finskan. Dojeżdżasz do końca drogi lądowej 6 (56°06'21.0"N
15°35'42.9"E, 56.105823, 15.595241). Z przylądka Finskan widać fort Kungsholm – szwedzką twierdzę broniącą wodnego dostępu do
Karlskrony obsadzoną przez wojsko nieprzerwanie od końca XVII wieku! Następnie wróć do skrzyżowania i kieruj się prosto – na północ.
Skręć w lewo na zachód podążając za znakami na Herrgården. Zaparkuj na parkingu (56°07'33.2"N 15°37'10.0"E, 56.125892, 15.619435) i
udaj się na spacer po terenie dawnego kamieniołomu – oznaczony kolorem pomarańczowym szlak wiedzie przez dawne budynki gospodarcze,
port, wyrobisko kamieniołomu, prochownię i pozostałości po budynkach mieszkalnych; następnie wracaj trasą przez wyspy Sturkö, Senoren oraz
most na ląd stały.
Na rozjeździe (56°09'59.4"N 15°45'34.1"E, 56.166512, 15.759475) kieruj się na prawo na miejscowość Ramdala – tą drogą dojedziesz do trasy
E22 w stronę Kalmaru. Tuż na początku miejscowości Jämjö skręć w prawo na południe kierując się na Torhamn. Skręć w lewo w prowadzącą
wzdłuż kamiennego murku drogę szutrową według znaków Möckleryd/hällristning. Przejechawszy ok. 250 m zaparkuj na leśnym parkingu
(56°07'08.4"N 15°49'49.2"E, 56.118991, 15.830334) i pójdź w las oznaczonym na pomarańczowo szlakiem ok. 150 m. Na polanie stoisz przy
wykonanych w epoce brązu rytach naskalnych (petroglifach) 7 – przenieś się w czasie około trzy tysiące lat wstecz! Następnie ruszaj dalej na
południe.
Na skrzyżowaniu w miejscowości Torhamn nieopodal kościoła kieruj się wprost, a na kolejnym - na południowy wschód według znaków na
Torhamns udde/Naturreservat.
Zaparkuj na parkingu przy płocie otaczającym przylądek (56°04'49.7"N 15°50'30.2"E, 56.080481, 15.841713) i pójdź na spacer wyznaczonym
szlakiem; przylądek Torhamn 8 nazywany bywa najdalej na południowy wschód wysuniętą częścią Szwecji. Znajduje się tu rezerwat migrujących
ptaków, a kilka razy do roku na terenie miejscowej jednostki wojskowej urządzane są manewry! Po spacerze udaj się drogą powrotną w głąb lądu.
Po powrocie ze spaceru udaj się drogą powrotną na północ, a w miejscowości Torhamn przed kościołem kieruj się na prawo na wschód w stronę
Kristianopel. W ten sposób pojedziesz tzw. Drogą Przybrzeżną, wiodącą wzdłuż uroczych wioseczek i lasów. W miejscowości Kristianopel 9
(56°15'23.6"N 16°02'36.7"E, 56.256565, 16.043517) zaparkuj przy kościele lub porcie i udaj się na spacer wzdłuż murów dawnej duńskiej
twierdzy, broniącej niegdysiejszego pogranicza tego kraju ze Szwecją. Po spacerze rusz z powrotem do trasy E22, na której kieruj się na prawo na
północny wschód w stronę Kalmaru.
Masz ochotę na degustację rybnych specjałów ze szwedzkiej wędzarni? W miejscowości Brömsebro udaj się do wędzarni Blomlöfs (56°18'11.6"N
16°00'17.0"E, 56.303219, 16.004717) – jest ona położona nieopodal głównej trasy (podążąj za szyldami Blomlöfs rökeri).
Podążaj dalej na północny wschód trasą E22. Dojedziesz w ten sposób do miasta Kalmar 10. Zaparkuj moto (polecamy parking przy ul. Fiskaregatan: 56°39'58.1"N 16°21'57.8"E, 56.666137, 16.366068; uwaga – parkowanie może być płatne) i zwiedź miasto pieszo. Polecamy odwiedzenie
zamku w Kalmarze oraz centrum miasta z rynkiem i katedrą (link do przewodnika po mieście). W kalmarze warto się posilić przed dalszą drogą.
Jeśli nie chcesz jechać na wyspę Olandia, polecamy przynajmniej przejechać się majestatycznym sześciokilometrowym mostem olandzkim –
niegdyś najdłuższym mostem w Europie. Po zwiedzeniu miasta Kalmar wyjedź z miasta drogą Ängöleden, po czym na skrzyżowaniu Trafikplats
Tallhagen skręć na prawo na wschód na drogę nr 137 prowadzącą na Olandię (Öland). Jeszcze przed mostem na Olandię zjedź w prawo na parking
na wyspie Svinö. Z parkingu 11 (56°40'51.5"N 16°22'51.3"E, 56.680961, 16.380927) udaj się ścieżką prowadzącą w las. Po przejściu ok. 200
m wychodzisz na wybrzeże, skąd widok jest najlepszy. Z wyspy cofnij się na drogę 137 i jedź mostem w kierunku Olandii. Zawróć na pierwszym
zjeździe na wyspie kierując się znakami na Kalmar.
Powróciwszy na ląd stały, kieruj się drogą E22 na północ na Norrköping/Oskarshamn. Z miasta Kalmar masz ok. 150 km na camping. Jeśli chcesz
jeszcze zobaczyć coś nietypowego po drodze, polecamy przystanek w mieście Oskarshamn 12 (57°15'53.4"N 16°26'54.2"E, 57.264828,
16.448388). Miasto jest ciekawym połączeniem prężnego ośrodka portowego oraz dawnej architektury miejskiej. Ciekawym miejscem jest
miejskie muzeum podzielone dwóm tematom: ludowemu rzeźbiarzowi Axelowi Peterssonowi zwanemu Döderhultarn (ciekawe drewniane rzeźby
przedstawiające życie codzienne regionu Småland z przełomu XIX i XX w.) oraz żegludze, z której miasto Oskarshamn przez długie lata słynęło
(adres: Hantverksgatan 18-20, 572 55 Oskarshamn, GPS: 57°15'47.3"N 16°26'47.4"E, 57.263133, 16.446498; muzeum otwarte pon-pt 12-16,
sob 10-14, wstęp 90 SEK/os). Z kolei na obrzeżach miasta można zwiedzić dawny dworek w Fredriksberg z zachowanymi wnętrzami z XVIII w.
(należy się wcześniej umówić na zwiedzanie pod nr tel. +46 491 880 40, wstęp 90 SEK/os; adres: Fredriksbergs Herrgård 1, 572 37 Oskarshamn,
GPS: 7°16'10.4"N 16°25'37.1"E, 57.269549, 16.426981)
Kemping Västervik Resort 13 (57°44'16.9"N 16°40'03.6"E, 57.738019, 16.667669) położony jest na zachodnich obrzeżach miasta Västervik.
Po przyjeździe kieruj się do recepcji, gdzie otrzymasz klucz do domku oraz dodatkowe informacje.

UWAGA: jako Stena Line dokładamy wszelkich starań, by powyższy program był aktualny i możliwy do realizacji. Nie odpowiadamy jednak za
obiektywne, niezależne od nas czynniki powodujące zmiany w powyższych trasach, takie jak np. remonty dróg prowadzone przez właściwe organy
zarządcze, zmiany dostępności obiektów (godziny otwarcia) czy cen wstępów dokonywane prze właścicieli danych miejsc. Pamiętaj, że czas
przejazdu daną trasą zależy również od warunków pogodowych.
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