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Trasa na dzień na campingu (tylko dla wyjazdu 20.08)

Wokół jeziora Wetter

www.stenaline.pl

Opis Szlaku

Jezioro Wetter (szw. Vättern) o pow. 1912 km kw. jest drugim największym jeziorem Szwecji i zarazem czwartym największym jeziorem Unii 
Europejskiej. Co roku wokół jeziora odbywa się słynny wyścig kolarski, a my proponujemy okrążenie jeziora na moto. Jest co oglądać! Trasa liczy 
sobie ponad 600 km i jazdy jest na ok. 9 godzin, więc jest to trasa dla wymagających, ale odwdzięcza się niezrównanymi widokami.

Z kempingu Västervik Resort 1 (57°44'16.9"N 16°40'03.6"E, 57.738019, 16.667669) kieruj się drogą E22 na północ w stronę Norrköping, a 
następnie po ok. 15 km w miejscowości Gamleby odbij na północny zachód drogą 35 w kierunku Linköping. Trzymaj się cały czas tej drogi, aż 
dojedziesz do miasta Linköping, które omiń północną drogą przelotową E4 w kierunku Helsingborga, po czym zjedź na drogę 34 w kierunku miasta 
Motala. W miejscowości Borensberg przejeżdżasz nad Kanałem Gotyjskim (szw. Götakanal – najdłuższym śródlądowym kanałem Szwecji), a 
następnie dojeżdżasz do miasteczka Motala. Gratulujemy – jesteś już nad jeziorem Wetter. Z tej miejscowości co roku w czerwcu wyrusza jeden z 
największych europejskich rajdów rowerowych – Runda Wokół Wetter. W mieście polecamy wizytę w prywatnym muzeum motoryzacji Motormuse-
um 2 (adres: Platensgatan 2, 58°31'59.3"N 15°02'15.8"E, 58.533138, 15.037724, godziny otwarcia w sierpniu: pt-sob 7-20, niedz 10-16, wstęp 
110 SEK/os), prezentujące kilkaset zabytkowych samochodów osobowych oraz motocykli – od Indian Prince 1928 przez BSA Gold Star Clubman 
po duży zbiór włoszczyzny (MV Augusta, Moto Guzzi, Bianchi, Ducati, Parilla).

Zobaczywszy muzeum, czas na okrążenie jeziora! Sugerujemy ruszenie wpierw na północ – drogą nr 50 w kierunku Örebro. Przez pierwsze 20 km 
jezioro będzie się na przemian ukazywać, na przemian chować za drzewami. W pewnym momencie przejeżdżasz przez most nad większą cieśniną 
Stora Hammarsundet, a następnie mniejszą Lilla Hammarsundet. Następnie skręć na południowy zachód drogą nr 49 w kierunku Skövde/Karls-
borg. Po kolejnych kilkunastu kilometrach dojeżdżasz znów do brzegu jeziora, które na przemian pojawia się i znika za drzewami. 

W miejscowości Karlsborg zrób przystanek i zwiedź twierdzę Karlsborg – wspaniale zachowaną fortyfikację z XIX wieku 3 (58°31'43.6"N 
14°31'23.8"E, 58.528770, 14.523277). Teren samej twierdzy jest ogólnie odstępny bez opłaty, polecamy jednak zwiedzić też muzeum twierdzy 
(Fästningsmuseet Karlsborg, otwarte w sierpniu codziennie w godz. 10-17, wstęp 70 SEK/os), opisujące nie tylko samą twierdzę, lecz również 
sporo aspektów szwedzkiej wojskowości. 
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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

Zwiedziwszy twierdzę, kieruj się dalej na południe drogą nr 49, a po ok. 7 km skręć w lewo na południe drogą nr 195 w kierunku Jönköping/Hjo. 
Jeśli potrzebna jest przerwa, polecamy zatrzymać się w uroczym drewnianym miasteczku Hjo, gdzie możesz coś zjeść w jednej z licznych restaura-
cyjek bądź kawiarni. Przespaceruj się też w okolicy mariny – stąd dobrze widać drugi brzeg jeziora, skąd jedziesz.

Podążaj dalej drogą na południe – jezioro będzie na przemian pojawiać się i znikać za drzewami. Dojeżdżasz w końcu do położonego przy południo-
wym krańcu jeziora miasta Jönköping 4 – dziesiątego największego miasta Szwecji (ok. 140 tys. mieszkańców). Miasto to jest zrośnięte z inną 
miejscowością o motocyklowej nazwie – Husqvarna. 

Wybrane atrakcje: 

a) Muzeum Husqvarna (57°47'11.3"N 14°16'58.7"E, 57.786471, 14.282959) – wbrew skojarzeniom, motocykle to tylko fragment historii fabryki 
w Husqvarna, która na przestrzeni dziejów zajmowała się również wytworem broni, narzędzi oraz sprzętu AGD. W budynku muzealnym można m. 
in. zobaczyć zbiór motocykli produkowanych na miejscu w latach 1903-1986, w którym to roku sprzedano prawa do marki Włochom z Cagivy, a 
obecnie motocykle pod marką Husqvarna produkowane są w Austrii (marka należy do KTM); otwarte w sierpniu w godz. 12-16, wstęp 90 SEK/os

b) Muzeum zapałek (57°47'04.8"N 14°09'34.5"E, 57.784652, 14.159576) – jest to jedno z trzech muzeów zapałek na świecie oraz pamiątka po 
czasach, gdy w Szwecji obowiązywał monopol zapałczany; muzeum umożliwia dowiedzenie się wielu ciekawych informacji nie tyle o samych 
zapałkach (choć to właśnie w Szwecji wynaleziono współczesną tzw. zapałkę bezpieczeństwa), ile o warunkach pracy w dawnej Szwecji, otwarte w 
sierpniu w godz. 10-15, wstęp 50 SEK/os

c) Rozarium Rosenlund (57°46'59.7"N 14°12'55.9"E, 57.783249, 14.215530) – ciekawa oaza zieleni z różnorodnymi okazami róż w środku 
wielkiego miasta, teren ogólnodostępny

W mieście znajduje się również sporo restauracji, więc można tu zaspokoić głód. Po obejrzeniu Jönköping masz do wyboru albo powrót na camping 
drogą nr 40 w kierunku Nässjö/Eksjö/Vimmerby/Västervik, albo dalsze zwiedzanie i zrobienie pełnej pętli wokół jeziora. Jeśli masz jeszcze siły, 
kieruj się na północny wschód drogą E4 w kierunku na Sztokholm/Örebro. Po opuszczeniu miasta wjeżdżasz na najbardziej malowniczy fragment 
trasy – droga szybkiego ruchu E4 prowadzi nad samym jeziorem.

Po ok. 20 km zjedź w kierunku miejscowości Gränna 5 (58°01'21.7"N 14°28'04.9"E, 58.022694, 14.468031), słynącej z produkcji biało-czer-
wonych miętusów o nazwie… polka/polkagrisar. W mieście działa obecnie kilkanaście cukierni produkujących ten przysmak w różnych formach – 
od cukierków przez lizaki aż po laski – jest to jedna z typowych pamiątek z tej części Szwecji. 

Z Gränna polecamy rejs promem na wyspę Visingsö 6 (58°01'57.5"N 14°20'59.8"E, 58.032651, 14.349933), na której można zobaczyć m. in. 
ruiny zamku Visingsborg (58°02'05.6"N 14°21'06.9"E, 58.034901, 14.351917), małe muzeum nostalgii z kilkoma starymi motocyklami 
(58°02'33.6"N 14°20'18.2"E, 58.042670, 14.338396), ruiny zamku w Näs (57°59'52.9"N 14°17'27.7"E, 57.998030, 14.291025) – ale cała 
wyprawa wraz z rejsem promem jest bardzo malownicza. Prom płynie ok. pół godziny, raz na godzinę wypływa z lądu stałego i raz na godzinę z 
wyspy, a kosztuje 100 koron za motocykl z kierowcą oraz 50 kr za pieszego/pasażera (cena w dwie strony).

Wróciwszy z wyspy na ląd stały, kieruj się dalej na północny wschód drogą E4, a w miejscowości Ödeshög skręć na północ w kierunku Vadsteny. Po 
zjeździe podążaj drogą aż do miasta Vadstena 7, gdzie zaparkuj moto i zwiedź trzy ciekawe obiekty: zamek (58°26'43.7"N 14°52'59.4"E, 
58.445482, 14.883162) będący jednym z najlepiej zachowanych renesansowych zamków w Szwecji (otwarty w godz. 12-16, wstęp 90 SEK/os), 
dawny kościół klasztorny św. Brygidy (58°27'02.8"N 14°53'28.5"E, 58.450781, 14.891256) – to właśnie w tej miejscowości ta szwedzka święta 
założyła swoją nową formację zakonną i w katedrze znajdują się relikwie tejże świętej (katedra jest otwarta do zwiedzania codziennie z wyjątkiem 
nabożeństw, wstęp wolny) oraz położone na obrzeżach miasta prywatne muzeum motoryzacji (58°27'27.6"N 14°55'50.6"E , 58.457656, 
14.930722), gdzie właściciele prezentują ok. 80 motocykli i skuterów z m. in. Szwecji, Danii, Anglii, USA, Niemiec i Czechosowacji, a najstarsze 
pojazdy pochodzą z lat 20. (otwarte w godz. 13-18, wstęp 50 SEK/os). Ponadto, sugerujemy spacer po Vadstenie – to kameralne miasteczko 
szczyci się przepięknie zachowaną drewnianą zabudową.
 
Z Vadsteny kieruj się dalej na północ w stronę miejscowości Motala, gdzie kończysz pełną pętlę wokół jeziora Wetter. Teraz czas wrócić na camping 
drogami 34, 35 i E22.


