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Szwedzkie lasy i jeziora

www.stenaline.pl

Opis Szlaku

Masz ochotę na bliski kontakt ze szwedzką naturą? Zapraszamy na trasę prowadzącą przez malownicze lasy i liczne jeziora południowo-wschodniej 
Szwecji. 400 km trasy poprowadzi Cię przez m. in. Park narodowy, Krainę Szkła, dawne obiekty przemysłowe, miasteczka o drewnianej zabudowie 
oraz… Krainę Pippi.

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 na zachód w stronę 
Malmö. Pierwsze 40 km jazdy trasą E22 potraktuj jako rozgrzewkę. 

Minąwszy miasto Karlshamn na zjeździe nr 50 z drogi E22 (Mörrum öst) kieruj się na prawo na północ według znaków Mörrum/Laxens hus 
(56°11'01.2"N 14°46'09.1"E, 56.183663, 14.769194). Podążając cały czas na Laxens hus, skręć w lewo na most, po czym tuż za mostem 
ponownie w lewo. Zaparkuj przy sklepie spożywczym Ica Nära Laxen i pójdź w dół wzdłuż rzeki. Centrum połowu łososia w Mörrum 2 
(56°11'30.7"N 14°44'54.4"E, 56.191857, 14.748443) słynie z dorodnych okazów, jakie tu można złapać. Kaskadowe spadki rzeki oraz 
poprowadzone ponad nią kładki czynią to miejsce atrakcyjnym również dla osób niezainteresowanych wędkowaniem. 

Po spacerze w okolicy rusz dalej ul. Kungsvägen w stronę Svängsta, a następnie skręć w lewo w drogę 126 w kierunku Alvesta/Ryd i trzymaj się 
tej drogi dłuższy czas. W samej miejscowości Ryd skręć w lewo na zachód w drogę 119 w stronę Hässleholm. Po przejechaniu ok. półtora kilometra 
zatrzymaj się na znajdującym się przy prawej stronie drogi parkingu oznaczonym Bilkyrkogård. W tym miejscu znajduje się położone w lesie 
cmentarzysko starych samochodów 3 (56°27'58.3"N 14°39'17.3"E, 56.466187, 14.654794) – 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 119 na północ w stronę Tingsryd. Na początku miejscowości Urshult skręć w lewo na północ w stronę 
Sirkön (56°32'05.3"N 14°48'39.1"E, 56.534811, 14.810858) i podążaj dalej tą drogą. 
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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. 

www.stenaline.pl

Jesteś na pojezierzu Åsnen 4 (56°40'26.8"N 14°42'04.7"E, 56.674115, 14.701301) – miejscu, gdzie ze względu na malowniczy krajobraz oraz 
bogatą florę i faunę utworzono w 2018 roku park narodowy (jest to zatem najmłodszy park narodowy Szwecji). Zaparkuj na dowolnym oznaczonym 
parkingu i podąż ścieżką na orzeźwiający spacer na łonie przyrody! Następnie podążaj dalej drogą główną na północ przez jezioro Åsnen.

Podążaj drogą nr 23 w kierunku Älmhult, po przejechaniu ok. 1 km skręć w lewo kierując się na Huseby Bruk. Zaparkuj na wyznaczonym terenie i 
zwiedź dawny ośrodek przemysłowy Huseby Bruk 5 (56°46'42.7"N 14°35'08.1"E, 56.778516, 14.585571). Na terenie zakładu zachowały się m. 
in. dawny wielki piec szybowy, kuźnia, posiadłość właściciela oraz centrum przyrodnicze Naturum. Jeśli masz ochotę na tradycyjną szwedzką fikę – 
przerwę na kawę z ciastkiem – na terenie obiektu znajduje się kawiarnia Frökens Café położona w dawnej mleczarni. Po wizycie w Huseby wróć 
do drogi 23 i kieruj się na północny wschód w stronę Växjö

Växjö 6 (56°52'43.0"N 14°48'33.8"E, 56.878621, 14.809383) to jedno z większych miast południowo-wschodniej Szwecji. Zaparkuj w centrum 
miasta (uwaga – parkowanie płatne!) i udaj się na zwiedzanie. W Växjö warto zobaczyć katedrę ze szklanym ołtarzem, muzea regionu Småland, 
emigracji oraz szkła, park Linneusza, pałac Teleborg oraz położone ok. 5 km na północ od centrum miasta ruiny zamku Kronoberg. Jeśli czujesz 
głód, w Växjö znajduje się sporo restauracji. Po zwiedzeniu miasta opuść Växjö drogą nr 37 prowadzącą na północny wschód, po czym na rondzie 
za miastem skręć na drogę w kierunku Åby/Rottne. Wjeżdżasz na drogi prowadzące przez malownicze szwedzkie wioseczki, a na końcowym 
odcinku będzie trochę kręto. 

Przejedź przez miasteczko Vetlanda, po czym podążaj drogą nr 47, z której skręcisz na znaku Kleva Gruva. Dojedżasz do dawnej kopalni miedzi 
i niklu Kleva 7 (57°27'27.4"N 15°15'31.9"E, 57.457617, 15.258869), gdzie możesz m. in. wejść na własną rękę do dawnego szybu oraz 
spróbować poszukiwania złota przez płukanie piasku (kopalnia otwarta od 16 maja w godz. 11-16, wstęp 120 SEK.os, dodatkowo poszukiwanie 
złota 80 SEK/os). Z kopalni wróć do miasteczka Vetlanda, a następnie kieruj się drogą 47 na północ w stronę Jönköping/Mjölby. 

Po drodze przystań na krótki postój w miejscowości Ekenässjön – znajdują się tam trzy ciekawe prywatne muzea w jednym miejscu: muzeum 
przemysłu, nostalgii i muzyki 8 (57°29'44.4"N 15°01'00.1"E, 57.495673, 15.016694). Warto zanurzyć się w przeszłość szwedzkiej prowincji 
(muzeum otwierane jest na zamówienie telefonicznie pod nr +46 727 415 579 lub mailowo info@upplevelsemuseum.se, wstęp kosztuje 40 
SEK/os).

Po zwiedzeniu muzeów wróć do głównej drogi i kieruj się na Eksjö. Zaparkuj w tym urokliwym miasteczku i udaj się na spacer. Eksjö 9 
(57°40'01.5"N 14°58'15.2"E, 57.667075, 14.970882) jest jednym z najlepiej zachowanych drewnianych miast Szwecji. 

Z Eksjö kieruj się na wschód drogą nr 40 w kierunku Vimmerby. Po ok. 50 km dojeżdżasz do miejscowości, która służyła słynnej szwedzkiej pisarce 
Astrid Lindgren za pierwowzór Bullerbyn. Dziś na obrzeżach miasteczka znajduje się duży park tematyczny poświęcony postaciom z tych znanych 
na całym świecie książek: Świat Astrid Lindgren 10 (57°40'26.7"N 15°50'30.4"E, 57.674088, 15.841782). Park rozrywki jest świetną atrakcją 
nie tylko dla dzieci, lecz również dla dorosłych, którzy w dzieciństwie czytali książki znanej Szwedki. Ośrodek jest otwarty od 15 maja i we wrześniu 
w godz. 10-17, w sierpniu w godz. 10-18; wstęp w maju i wrześniu 295 SEK/os, w sierpniu 440 SEK/os.
 
Odbywszy podróż do przeszłości wróć na główną drogę nr 40 i podążaj nią cały czas na wschód w kierunku Västervik. Kemping Västervik Resort 
11 (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.

 


