
Trasa 6
Trasa na dzień na campingu (tylko dla wyjazdu 20.08)

Sztokholm

www.stenaline.pl

Opis Szlaku

Camping Västervik Resort położony jest ok. 290 km od Sztokholmu, co oznacza, że jeśli się wyruszy wcześnie rano, po trzech i pół godzinie od 
wyjazdu z campingu ląduje się w centrum szwedzkiej stolicy. Z campingu podążaj cały czas drogami szybkiego ruchu – wpierw E22 na północ, 
a potem E4/E20 wprost do Sztokholmu. 

Pięć według nas najciekawszych atrakcji Sztokholmu:

a) Muzeum okrętu Vasa (59°19'41.3"N 18°05'29.1"E, 59.328130, 18.091408), zbudowanego w l. 1626-1628 na potrzeby wojen z Polską, który 
na skutek błędów konstrukcyjnych zatonął tuż po wypłynięciu w próbny rejs. Wrak okrętu odkryto w roku 1956 i okazało się, że obiekt jest świetnie 
zachowany. W latach 60. Wydobyto go na brzeg, po czym poddawano konserwacji. W 1990 roku otwarto muzeum w specjalnie wybudowanym 
naokoło wraku muzeum. Godziny otwarcia: sierpień 8.30-18, bilety 150 SEK/os

b) Zamek królewski i zbrojownia (59°19'36.5"N 18°04'18.9"E, 59.326792, 18.071917), w której znajduje się dużo przedmiotów zdobytych 
w Polsce podczas potopu szwedzkiego. Obecnie zamek jest oficjalną rezydencją szwedzkiego króla, lecz duża część pałacu jest dostępna 
do zwiedzania. Godziny otwarcia zamku w sierpniu: 10-17, wstęp 160 SEK/os; godziny otwarcia zbrojowni: sierpień 10-18, wstęp wolny

c) Skansen (59°19'27.8"N 18°06'04.5"E, 59.324386, 18.101252) czyli muzeum drewnianej architektury na świeżym powietrzu, od którego 
wzięła się polska nazwa takiej instytucji. Na terenie wzniesienia zebrano ok. 150 budynków z całego kraju, pokazujących szwedzką historię 
w pigułce. Godziny otwarcia sierpień 10-20, wstęp 220 SEK/os 

d) Muzeum Abby (59°19'29.9"N 18°05'48.3"E, 59.324980, 18.096750) – Szwecja słynie z muzyki pop, więc nic dziwnego, że największy zespół 
z tego kraju doczekał się własnego muzeum. Nowoczesna, interaktywna wystawa pokazuje nie tylko historię grupy, lecz również rozwój szwedzkiego 
przemysłu muzycznego. Godziny otwarcia 10-18, wstęp 250 SEK/os
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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

e) Starówka sztokholmska (59°19'30.0"N 18°04'14.7"E, 59.325010, 18.070757) – Sztokholm szczyci się jedną z najlepiej zachowanych 
średniowiecznych starówek w północnej Europie. Na wyspie w centrum miasta można spacerować w labiryncie wąskich uliczek oraz odpocząć 
w jednej z licznych restauracji i kawiarni

Więcej informacji o zwiedzaniu Sztokholmu: https://www.visitstockholm.com/ 

Poruszanie się motocyklem po Sztokholmie nie różni się od jazdy po innych dużych miastach, z jednym wyjątkiem: od lat 80. motocyklistom wolno 
poruszać się po niektórych buspasach w Sztokholmie (wykaz buspasów z dozwolonym ruchem motocykli). Uwaga: nie na każdym buspasie można 
jeździć motocyklem – każdorazowo należy się upewnić, czy jest to wyraźnie napisane na danym odcinku. 

Parkowanie motocykli w Sztokholmie: jeśli postawisz moto na zwykłym miejscu parkingowym, należy uiścić standardową opłatę jak za samochód 
osobowy zgodnie z obowiązującą strefą (co w ścisłym centrum Sztokholmu wiąże się z wysoką stawką). Z kolei jeśli zaparkujesz na specjalnie 
wyznaczonym miejscu dla motocykli, również należy zapłacić za postój, lecz koszt jest znacznie niższy. Wszystkie miejsca przeznaczone dla 
motocykli znajdują się na tej interaktywnej mapie (by je wyświetlić,  kliknij w lewym górnym roku na „Meny”, a następnie rozwiń zakładkę 
„Reserverade parkeringsplatser” i zaznacz „P Motorcykel” – w ten sposób na mapie wyświetlą się na niebiesko wszystkie miejsca przeznaczone 
do postoju motocykli). Uwaga – w Szwecji nie wolno parkować motocykla na chodnikach! 

Pamiętaj, by wyjechać ze Sztokholmu z zapasem – masz ok. 3,5 godziny jazdy na camping!

https://www.svmc.se/Distrikt/Stockholm/Ovrigt/Har-far-du-kora-MC-i-bussfil/
https://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/tk/service/
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