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Aspö

Telefon alarmowy: +48 

Trasa biała
Rowerowy Potop AZS

Informacje Ogólne
Długość trasy: 35 km
(25 km w obie strony + około 10 km na wyspie Aspö)
35 km relaksu - zwiedzisz Karlskronę i jej najważniejsze atrakcje: 
miedzy innymi Muzeum Morskie, Kościół Admiralicji, dzielnicę 
Björkholmen i punkt widokowy Bryggareberget. Będziesz też 
miał dużo czasu wolnego, żeby wykąpać się w morzu, zjeść lody 
czy zrobić zakupy. A jeżeli wystarczy Ci sił, możesz skorzystać 
z bezpłatnego promu i przepłynąć na wyspę Aspö, gdzie warto 
zobaczyć zabytkową twierdzę Drottningskär.
Chcesz się dowiedzieć więcej o Karlskronie i bez problemu 

wszystkie najciekawsze miejsca!
Pobierz trasę: www.stenaline.pl/-/media/Files/trasa-biala.gpx

Rozkład jazdy promu na Aspö (dni powszednie):

Karlskrona - Aspö 
9.00 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.00 15.30 16.00 
16.30 17.00 17.30 18.30 19.30 21.30 
Aspö – Karlskrona
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 
17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 22.00 

Telefon alarmowy: +48 501 666 142



Opis Szlaku
TRASA PODSTAWOWA z terminalu promowego do centrum miasta, białe strzałki

1 Po prawej stronie mijasz ruiny zamku Lyckå slott (pozostałości 
dawnej średniowiecznej twierdzy duńskiej) – jeśli chcesz 
zobaczyć ruiny, przejedź na drugą stronę drogi.

2 Przetnij tory kolejowe i jedź dalej prosto. Po prawej stronie 
propozycja na popołudnie – w sklepach spożywczych w centrum 
handlowym Amiralen możesz kupić wiele typowych dla Szwecji 
produktów spożywczych.

3 Malowniczy mostek prowadzący ze stałego lądu na wyspę Wämö.
4 Skansen Wämöparken – zobacz tradycyjne budownictwo 

z regionu Blekinge (wstęp wolny).
5 Dla chętnych premia górska – punkt widokowy Bryggareberget. 

Kieruj się na górę spod budynków dawnego browaru 
z charakterystycznymi kominami.

6 Targ Rybny (Fisktorget) – niegdyś miejsce handlu rybami, 
obecnie przystań białej floty. Kawałek dalej widać „bezludną 
wyspę” Stakholmen – dobre miejsce na piknik!

7 Björkholmen – dzielnica kolorowych drewnianych domków.
8 Kościół Admiralicji - największy drewniany kościół w Szwecji 

i najstarszy budynek w Karlskronie. Przed kościołem słynna 
rzeźba-skarbonka przedstawiająca żebraka Matsa Rosenboma. 
U wylotu uliczki miniaturowy pomnik Nilsa Holgerssona – 
bohatera „Cudownej podróży” Selmy Lagerlöf.

9 Nabrzeże Królewskie (Kungsbron) – tutaj rozpoczynali swe 
wizyty w Karlskronie szwedzcy królowie. Warto zwrócić uwagę 
na imponującą rezydencję wojewody, Bastion Aurora i okręty 
cumujące u wejścia do portu wojennego.

10 Muzeum Morskie (Marinmuseum) – jedno z najciekawszych 
muzeów w południowej Szwecji. Przejdź się podwodnym tunelem, 
zobacz jak wyglądało życie na okręcie w dawnych czasach, 
postrzelaj z armaty do Duńczyków i wejdź na pokład prawdziwego 
okrętu podwodnego! Wstęp wolny.

11 Rynek Wielki (Stortorget) – ścisłe centrum miasta; na środku 
Rynku pomnik założyciela Karlskrony – króla Karola XI. Przy 
Rynku ratusz i dwa kościoły z XVIII w. -  Kościół Fryderyka 
i Kościół Trójcy Św. - a za pierwszym z nich informacja 
turystyczna i słynna lodziarnia Glassiären. 

12 Przystań promu na wyspę Aspö. Rejs promem jest bezpłatny! Na 
wyspie, poza malowniczymi krajobrazami szwedzkiej prowincji, 
znajdziesz również twierdzę Drottningsskär, broniącą dawniej 
dostępu do Karlskrony od strony morza, oraz pozostałości po 
stanowiskach artylerii nadbrzeżnej. Objechanie całej wyspy to 
ok. 10 km na rowerze.

Jeżeli chcesz przejechać się po wyspie razem z naszymi pilotami, 
umów się przed wyjazdem na wybrany kurs promu!

POWRÓT NA PROM
Gdy wrócisz z wyspy Aspö do centrum Karlskrony, kieruj się ścieżką rowerową wzdłuż nabrzeża na prawo od przystani promowej (na północ) 
– w ten sposób dołączysz do trasy prowadzącej na terminal. Potem wracasz już tą samą trasą, którą jechałeś do miasta rano.

DODATKOWE OPCJE bez oznaczeń

Wokół Aspö: jeżeli jeździsz po Aspö bez pilotów, polecamy 
zacząć od odwiedzenia twierdzy Drotttningsskär (Kastellet): 

z promu jedź cały czas prosto, aż miniesz jedyny na wyspie sklep 
spożywczy, zaraz za nim skręć w lewo (1,5 km od promu) a potem 
w pierwszą drogę gruntową w prawo. 
Po obejrzeniu twierdzy koniecznie przejedź wąską asfaltową drogą 
wzdłuż południowego brzegu wyspy na zachodnią stronę - wystarczy 
wrócić z twierdzy do głównej drogi i skręcić w lewo na Kroken. Na 
zachodnim brzegu warto zajrzeć do portu Djupvik (czerwone dro-
gowskazy szlaku rowerowego, w lewo na pierwszym rozwidleniu za 
kościołem). Do promu możesz potem wrócić przez las kierując się 
nadal szlakiem rowerowym: za Djupvik skręć w prawo do muzeum 
artylerii KA 2. Trasa rowerowa prowadzi dalej drogami gruntowymi 
– mijasz muzeum (część ekspozycji znajduje się na zewnątrz, więc 
nawet poza sezonem warto tędy przejechać) i jedziesz dalej ścieżką 
przez las aż do asfaltowej ulicy Västra Backsvägen. Skręć na nią 
w lewo, zjedź w dół do „głównej” szosy i znowu w lewo na prom. Cały 
przejazd wokół wyspy to ok. 10 km. 
Zamiast objeżdżania wyspy można też spędzić czas na kąpielisku 
– kieruj się z twierdzy z powrotem na prom, ale za sklepem skręć 
na rozwidleniu w prawo na Hornudden a potem jeszcze raz w prawo 
na kąpielisko (Havsbadsvägen). Powrót na prom na skróty: dalej 
na północ Hornuddavägen i ścieżką w lewo (drogowskazy szlaku 
rowerowego).

Powrót z centrum wzdłuż zachodniego wybrzeża: z nabrzeża 
Borgmästarekajen w pobliżu dworca kolejowego jedź prosto 

ścieżką rowerową tuż nad wodą. Na skrzyżowaniu za sklepem Lidl 
jedź prosto (pod górę) ulicą Landsvägsgatan aż do ronda przy po-
litechnice Blekinge Tekniska Högskola. Na rondzie skręć w lewo, 
zjedź w dół i zaraz odbij w prawo na ścieżkę i szlak pieszy w stronę 
morza (pomarańczowe oznaczenia na słupkach). Trzymaj się ście-
żek na północ wzdłuż brzegu morza aż do kąpieliska Studentviken. 
Za kąpieliskiem rozpoczyna się najładniejszy, ale też najtrudniejszy 

odcinek trasy wokół półwyspu Västramark z wieloma podjazdami. 
Kieruj się cały czas oznaczeniami szlaku pieszego (pomarańczowe 
słupki i napis ARK 56) aż do parkingu na końcu ulicy Tallvägen, około 
4 km, Na 5-6 podjazdach i 2 zjazdach będziesz musiał prowadzić 
rower, jest stromo i sporo skał, ale widoki na pewno to wynagrodzą 
(jeśli nie lubisz terenowej jazdy omiń cały półwysep – z kąpieliska 
podjedź w prawo pod górę, skręć w prawo i zaraz w lewo w ulicę 
Idrottsvägen). Zjedź potem ulicami Tallvägen, Idrottsvägen i Skyt-
tevägen do głównej ulicy Sunnavägen i skręć w lewo. Asfaltowa 
ścieżka rowerowa wzdłuż morza doprowadzi Cię do mostku nad 
cieśniną (Lindesnäsvägen) – kieruj się dalej prosto tunelem pod 
główną ulicą do Gullbernavägen (niebieskie strzałki „pod prąd”), 
przetnij tory kolejowe i skręć w prawo w Hultvägen, żeby wrócić na 
białą trasę, którą jechałeś rano. Ta opcja wydłuża Twój powrót na 
prom o około 3-4 km.

Wyspy Saltö i Dragsö: zaledwie 2 km od Targu Rybnego znaj-
duje się wyspa Dragsö. Wystarczy minąć hotel Scandic i kie-

rować się dalej ścieżką rowerową wzdłuż głównej ulicy: wysokim 
mostem na wyspę Saltö, dalej m. in. ulicami Strandvägen i Dragsö-
vägen (na zakręcie widok na słynne domki działkowe Brändaholm), 
kolejnym mostem na wyspę Dragsö i przez las na kemping. Jest tu 
ładne kąpielisko, oryginalny minigolf i widokowa trasa wokół pół-
nocnej części wyspy.

Rezerwat i kąpielisko na Knösö: jeśli wracając na prom masz 
jeszcze czas, warto po minięciu centrum handlowego Amiralen 

i ruin zamku Lyckå skręcić w lewo w Bengstavägen a potem w prawo 
w Knösövägen. Po około 3 km dojedziesz do rezerwatu Knösö (ko-
niec asfaltu). Możesz skręcić w prawo na kąpielisko, albo pojechać 
w dół do końca drogi (cieśnina z widokiem na wyspę Säljö), zostawić 
rower i przejść się szlakiem – pomarańczowe oznaczenia – na ska-
listy i dziki południowy kraniec Knösö. Po drodze imponujące dęby! 
Całość to dodatkowe 8 km na rowerze.
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