Trasa 4
Lasy i jeziora Szwecji

z noclegiem na campingu Gekås, wypłynięcie 10.05. 17.05, 6.09
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Opis Szlaku
Lwia część Szwecji to lasy. Podczas podróży zaproponowaną przez nas trasą przejedziesz się przez majestatyczne lasy liściaste i iglaste,
jak również poznasz urocze szwedzkie pojezierza. Kontakt z nordycką przyrodą gwarantowany!
Jest to zarazem najkrótsza z proponowanych tras: 345 km
Z terminalu promowego w Karlskronie 1 (56°09'53.0"N 15°37'50.0"E, 56.164718, 15.630560) kieruj się zgodnie ze znakami na drogę E22
w kierunku Malmö. Pierwsze 55 km jazdy potraktuj jako rozgrzewkę – trasa prowadzi przelotową trasą E22 na zachód w stronę miasta Karlshamn.
Na zjeździe nr 51 (Trafikplats Karlshamn Väst) kieruj się na północ – początkowo drogą nr 29 w kierunku Växjö. Po pięciu kilometrach tą trasą
skręć w lewo na zachód drogą 126 w stronę Alvesta/Ryd i trzymaj się tej drogi przez dłuższy czas.
Dojechawszy do miejscowości Ryd skręć w lewo na zachód drogą 119 w stronę Hässleholm/Lönsboda. Po dwóch kilometrach zobaczysz
prowadzący na prawo drogowskaz „Bilkyrkogård” 2 – skręć w prawo i zaparkuj na położonym wzdłuż drogi parkingu (56°27'58.0"N 14°39'18.0"E,
56.466108, 14.654987). W tym miejscu znajduje się położone w lesie cmentarzysko starych samochodów – 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.
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Po spacerze po cmentarzysku wróć do centrum miejscowości Ryd i rusz drogą 119 na północ w stronę Tingsryd. W miejscowości Urshult skręć w
lewo na północ w stronę Sirkön i kieruj się tą drogą. Po kilkunastu kilometrach dojedziesz do pojezierza Åsnen 3 – miejscu, gdzie ze względu na
malowniczy krajobraz oraz bogatą florę i faunę w 2018 roku utworzono park narodowy (56°38'33.8"N 14°41'06.3"E, 56.642718, 14.685076).
Zaparkuj na dowolnym oznaczonym parkingu i udaj się na orzeźwiający spacer na łonie przyrody! Następnie podążaj dalej drogą główną na północ
przez Åsnen.
Na skrzyżowaniu z drogą23 skręć w lewo na zachód w kierunku Älmhult i po przejechaniu niecałego kilometra skręć w lewo kierując się na Huseby
Bruk 4. Zaparkuj na wyznaczonym terenie i zwiedź dawny ośrodek przemysłowy (56°46'42.2"N 14°35'07.4"E, 56.778390, 14.585385). 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 5 (56°52'43.3"N 14°48'33.7"E, 56.878689, 14.809364) 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 (56°52'38.9"N
14°48'43.5"E, 56.877466, 14.812077), muzea emigracji oraz szkła (56°52'32.2"N 14°48'25.4"E, 56.875596, 14.807062) oraz położone ok. 5
km na północ od centrum miasta ruiny zamku Kronoberg (56°56'30.3"N 14°47'40.8"E, 56.941739, 14.794679). Jeśli czujesz głód, w Växjö
znajduje się sporo restauracji.
Wyjeżdżając z Växjö kieruj sięna drogę 25 w kierunku Halmstad. Po ok. 50 km dojeżdżasz do trasy szybkiego ruchu E4 – skieruj się nią na prawo
na północ w kierunku Sztokholmu, a po siedmiu kilometrach w miejscowości Lagan skręć na zjeździe nr 81 na Bolmsö. Podążaj krętą drogą przez
szwedzką prowincję przez miejscowości Tannåker i Bolmsö malowniczo położone na kolejnym pojezierzu – tym razem wokół jeziora Bolmen.
Dojedziesz w końcu do przystani promowej w Bolmsö 6 (57°00'23.9"N 13°43'05.6"E, 57.006637, 13.718216). Jeśli na przystani promowej są
inne pojazdy – ustaw się za nimi. Jeśli nie ma nikogo poza Tobą – zaparkuj motocykl przed znakiem stopu i za pomocą znajdującego się po lewej
stronie aparatu telefonicznego zamocowanego na ścianie czerwonego domku wywołaj prom (przeprawa jest bezpłatna).
Po drugiej stronie jeziora kieruj się cały czas główną drogą – prowadzącą przez równie malownicze lasy i wioseczki – w stronę Bredaryd/Reftele. W
miejscowości Reftele skręć w lewo na zachód drogą 153 w kierunku Smålandsstenar/Skeppshult/Torup/Varberg. Droga 153 prowadzi następnie
przez Fegen i Gällared do miejscowości Ullared, w której to znajduje się nasz camping Gekås w Ullared 7: 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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