Trasa 1
Archipelag, Pętla Chmielu i zachodnie wybrzeże
z noclegiem na campingu Gekås, wypłynięcie 10.05. 17.05, 6.09
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Opis Szlaku
Podczas tej trasy (470 km) zobaczysz Szwecję w pigułce – archipelag wokół Karlskrony (1650 wysp!), miasto marynarki wojennej – Karlskronę,
malownicze miasteczka szwedzkiej prowincji oraz piękny szlak zwany Pętlą Chmielu.
1. Z terminala promowego w Karlskronie (56°09'53.0"N 15°37'50.0"E, 56.164718, 15.630560) kieruj się na drogę 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.
2. Na polanie stoisz przy wykonanych w epoce brązu rytach naskalnych (petroglifach) – 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.
3. 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 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 w stronę miejscowości Jämjö. Na trasie E22 kieruj się w lewo na zachód w stronę Karlskrony.
W miejscowości Ramdala skręć z głównej trasy i kieruj się drogowskazami na Tjurkö i Sturkö.
4. 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 (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 5.
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Dojeżdżasz do końca drogi lądowej (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. Kieruj się w stronę drogi E22 do Karlskrony. Na zjeździe nr 64 (Trafikplats Karlskrona Öst) kieruj się w stronę centrum miasta.
Skręć z drogi Österleden zjazdem na na Oskarsvärnsvägen , a następnie kieruj się na południe Herrgårdsvägen/Hästövägen. Wkrótce po prawej
miniesz skansen Wämöparken (56°10'44.0"N 15°36'43.0"E, 56.178876, 15.611941) z zebranymi drewnianymi zabytkami budownictwa z
regionu Blekinge. Obejrzywszy skansen (wstęp wolny!), kontynuuj podróż nadmorską drogą Saltsjöbadsvägen; Twoim oczom ukaże się widok na
centrum Karlskrony – wyspę Trossö 6. Wróć na głowną drogę Österleden i wjedź do centrum miasta (rynek z parkingiem: 56°09'41.4"N
15°35'16.8"E, 56.161486, 15.587993), które najlepiej jest zwiedzać pieszo (uwaga na strefy płatnego parkowania!) – zapraszamy do zapoznania
się z atrakcjami Karlskrony (miasta znajdującego się na liście UNESCO) na stronie www.visitkarlskrona.se. Po zwiedzeniu Karlskrony wyrusz z
miasta na północ trasą Österleden i kieruj się na zachód – na drogę E22 w stronę Malmö/Kopenhagi
Na rondzie (56°11'52.2"N 15°28'11.5"E, 56.197843, 15.469870) skręć na południe na drogę prowadzącą na Almö i Hasslö. Tuż przed malowniczym przesmykiem pomiędzy lądem stałym a wyspą Almö znajduje się Hjortahammar 7 – cmentarzysko z epoki wikingów (56°10'12.6"N
15°27'40.8"E, 56.170171, 15.461329). Zatrzymaj się na zlokalizowanym jeszcze na lądzie stałym parkingu i cofnij się do czasów, gdy miejsca
pochówku ozdabiano kamieniami stawianymi na obrys łodzi!
Jedź dalej na południe. Po prawej mijasz twierdzę Västra Hästholmen – niedostępną do zwiedzania pamiątkę po szwedzkich przygotowaniach
militarnych z czasów zimnej wojny (56°07'28.6"N 15°27'25.1"E, 56.124623, 15.456966).
Wjeżdżasz na wyspę Hasslö, zwaną też „Małymi Hawajami” z powodu słonecznego mikroklimatu i plaż z płytką wodą. Dojedź do znajdującego się
na południowowschodnim krańcu wyspy portu (56°06'07.8"N 15°28'28.8"E, 56.102160, 15.474663) i jeśli masz ochotę udaj się na spacer po
okolicznych malowniczych uliczkach 8. Po spacerze wracaj drogą na północ.
Na rondzie (56°11'52.2"N 15°28'11.5"E, 56.197843, 15.469870) kieruj się na zachód – na drogę E22 w stronę Malmö/Kopenhagi.
Skręć z trasy E22 w lewo na południe (56°11'58.9"N 15°22'31.2"E, 56.199691, 15.375333) w stronę Gärestad, następnie kieruj się na Gö oraz
Angelskog. Na nieoznaczonym skrzyżowaniu kieruj się w lewo na południe w stronę portu w Ronneby, a przejechawszy most jedź drugą stroną rzeki
na północ.
Dojeżdżasz do hotelu Ronneby Brunn. Zaparkuj (56°11'39.8"N 15°17'29.5"E, 56.194376, 15.291514) i udaj się na spacer po przepięknym parku
zdrojowym w Ronneby 9. Park założono na początku XVIII wieku, a pod koniec XIX wieku miejsce to było najpopularniejszym szwedzkim uzdrowiskiem. Dodatkowo, w 2005 roku park w Ronneby otrzymał tytuł „Najładniejszego parku Szwecji”, a rok później – czwartego najładniejszego parku
w Europie. Założenie parkowe składa się z kilku mniejszych części: ogrodu różanego, zapachowego, japońskiego, wiosennego oraz wzgórza
rododendronów, a dodatkowo wytyczona trasa prowadzi nieopodal Jeziora Trolli (56°11'37.9"N 15°16'48.2"E, 56.193855, 15.280053). Zobaczywszy park kieruj się w stronę centrum miasta Ronneby 10, gdzie możesz zrobić sobie przerwę na kawę z ciastkiem w jednej z licznych kawiarni
zlokalizowanych wokół rynku (56°12'37.8"N 15°16'37.4"E, 56.210490, 15.277041; uwaga na płatne parkowanie). Polecamy też wejść do kościoła
św. Krzyża położonego na wzgórzu nad rynkiem (mury kościelne pochodzą z XII wieku, a część budynku została przebudowana w XV stuleciu,
56°12'42.3"N 15°16'42.1"E, 56.211759, 15.278346).
Po wizycie w Ronneby czas na kilkadziesiąt kilometrów odpoczynku na trasie przelotowej E22 – kieruj się na zachód w stronę Malmö/Kopenhagi.
Zjdedź z głównej drogi na zjeździe nr 44 (Trafikplats Bromölla Öst) i kieruj się w stronę miejscowości Bromölla. W samej miejscowości kieruj się na
północ (Bromölla Ö), po czym przejedź przez miejscowość kierując się na Näsum – wjeżdżasz na malowniczą trasą zwaną Pętlą Chmielu.
Wyechawszy z Näsum kierując się na Vånga. Dojeżdżasz do zachowanej suszarni chmielu (humletorkan) 11, w której suszono chmiel przed
użyciem go podczas warzenia piwa (56°09'44.8"N 14°27'35.5"E, 56.162436, 14.459864). Dziś w budynku znajduje się kawiarnia otwarta w
maju i wrześniu w niedziele i święta w godz. 13-17.
Po wizycie w suszarni kontynuuj podróż drogą w stronę Vånga, a następnie skręć w stronę Bäckaskog. Droga prowadzi wzdłuż przepięknych sadów
jabłkowych oraz wzdłuż uroczego jeziora Ivösjön. W miejscowości Bäckaskog po prawej stronie drogi ujrzysz ceglany kompleks zamku Bäckaskog
12 (56°05'08.3"N 14°20'56.8"E, 56.085636, 14.349120) – pochodzącego z XII wieku dawnego klasztoru norbertańskiego, obecnie hotelu i
restauracji. Możesz zaparkować przez obiektem i rozprostować nogi podczas spaceru przez ogólnodostępne zamkowe ogrody położone na
przesmyku pomiędzy jeziorami Ivösjön i Oppamannasjön.
Kontynuuj podróż na południe w stronę Kristianstad 13 (56°01'53.4"N 14°09'16.3"E, 56.031504, 14.154539) – dość sporym mieście, gdzie
możesz zjeść lunch w jednej z licznych restauracji. W mieście polecamy wejść do Kościoła Trójcy Świętej oraz pospacerować deptakiem Västra
Storgatan, gdzie pod nr 39 mieszkał w latach 1711-14 król Stanisław Leszczyński podczas wygnania z Polski (56°01'47.1"N 14°09'21.2"E,
56.029762, 14.155878).
Po posiłku w Kristianstad kieruj się drogą nr 19 a następnie 23 na północ w stronę Broby/Älmhult. Czeka Cię teraz w miarę prosta droga przez ok.
30 km. Skręć w miejscowości Osby z drogi, przejedź przez miejscowość Osby 14 (gdzie mieści się największy szwedzki producent zabawek – Brio;
przy fabryce działa sklep fabryczny oraz wystawa Lekoseum i plac zabaw; 56°22'44.8"N 13°59'35.6"E, 56.379110, 13.993211), po czym kieruj
się na trasę nr 15 w stronę Markaryd/Vittsjö. Proponujemy teraz odpoczynek – ok. 60 km drogi nr 15 przez szwedzkie lasy, która doprowadzi Cię
do drogi szybkiego ruchu E20 w okolicach Halmstad. Jeśli masz jeszcze ochotę na zwiedzanie miasta, zatrzymaj się w Halmstad 15
(56°40'19.4"N 12°51'20.9"E, 56.672051, 12.855817) –nadmorskim mieście z ciekawą architekturą.
Minąwszy Halmstad wróć na drogę szybkiego ruchu E20 i kieruj się w stronę Göteborga. Na wysokości miejscowości Falkenberg skorzystaj ze
zjazdu nr 51 i kieruj się drogą nr 154 na Ullared. Ostatni odcinek – z Köinge do campingu Gekås w miejscowości Ullared – jest dość krety.
Camping Gekås w Ullared 16: 57°07'40.0"N 12°42'21.2"E; 57.127788, 12.705899.

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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