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Telefon alarmowy: +48 508 002 709

Trasa pomarańczowa
Rowerowy Potop AZS

Informacje Ogólne
Długość trasy: 125 km
(z możliwością skrócenia i przedłużenia)
Nasza najdłuższa trasa – polecana dla rowerzystów, którzy chcą pokonać więcej kilometrów po rzadko uczęszczanych 
asfaltowych drogach (tylko 3 km po drodze gruntowej). Od 2019 roku zupełnie nowy przebieg trasy po najładniejszych, 
krętych i wąskich szosach asfaltowych przez lasy i pojezierza na północ od Karlskrony. Dojeżdżając do wschodniego 
wybrzeża trafiamy też do założonego przez Duńczyków miasteczka Kristianopel z zachowanymi murami miejskimi i ma-
lowniczym portem jachtowym.
Jeśli 125 km to za mało, pod koniec trasy można jeszcze odbić na wyspy Senoren, Sturkö i Tjurkö (zielona trasa, dodatkowe 
35 km). Trasę można też w kilku miejscach skrócić o 20-40 km.
Uwaga – ze względu na duże odległości trasa oznaczona jest tylko w kluczowych miejscach (skrzyżowania, zmiana kie-
runku jazdy).
Na trasie czeka sporo podjazdów – w sumie do pokonania jest ponad 500 m w górę.
Pobierz trasę: www.stenaline.pl/-/media/Files/trasa-pomaranczowa.gpx

Telefon alarmowy: +48 508 002 709

http://www.stenaline.pl/-/media/Files/trasa-pomaranczowa.gpx


Opis Szlaku
TRASA PODSTAWOWA z terminalu promowego przez Nättraby, Spjutsbygd, Kättilsmåla, Gettnabo, Brömsebro, Kristianopel, Jämjö i Lyckeby 
z powrotem na prom, pomarańczowe strzałki

1 Początkowo trzymaj się trasy prowadzącej do centrum 
Karlskrony. Po przejechaniu pod ulicą Sunnavägen trzymaj się 
ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż głównej drogi wyjazdowej 
z Karlskrony (ulice Sunnavägen i Ronnebyvägen) razem z trasą 
niebieską. 

2 Przed mostem nad szosą E22 ścieżka rowerowa odłącza się od 
głównej trasy – zostań na ścieżce rowerowej.

3 Tuż przed wiaduktem skręć w lewo a po przecięciu torów 
kolejowych w prawo na ścieżkę rowerową, kierując się 
drogowskazami dla trasy rowerowej do Nättraby.

4 Po dojechaniu do miejscowości Nättraby trasa pomarańczowa 
oddziela się od niebieskiej - skręć w prawo w Gamla Dalbyvägen, 
przejedź pod E22 i skręć w lewo w Gamla Landsvägen.

5 Na kolejnym skrzyżowaniu skręć w prawo na Björkeryd 
i Fridlevstad (ulica Stationsvägen).

6 Po kolejnych 9 km dojedziesz do szosy 122, skręć w lewo na 
Växjö i Eringsboda a po 350 m w prawo na Höryda. Od tego 
momentu większość trasy prowadzi po wąskich, krętych i mało 
uczęszczanych drogach asfaltowych a za Höryda czeka Cię 
premia górska – podjazd z różnicą wysokości około 50 m!

7 Po dojechaniu do szosy 28 skręć w lewo na Spjutsbugd 
i Emmaboda a po 450 m w prawo na Spjutsbygd. W Spjutsbygd 
po przejechaniu przez tory kolejowe skręć w prawo na Rödeby.

8 Za Spjutsbygd na kolejnym skrzyżowaniu wybierz drogę w lewo 
na Ledja i Strömsberg a po 350 m w prawo na Bergtorp.

9 Po niecałych 3 km znowu trzeba wybrać kierunek – skręć w lewo 
na Torsås.

10 Po 5,5 km skręć w prawo na Kättilsmåla (jeśli chcesz zrobić 
postój, zamiast skręcać w prawo skręć 50 m dalej w lewo 
na Fjärdsjömåla a po 700 m znów w lewo na kąpielisko nad 
jeziorem Allsjön).

11 Wjeżdżając do Kättilsmåla skręć w lewo na Ulvasjömåla - czeka 
Cię kolejny ładny odcinek krętą i wąską asfaltówką z licznymi 
zjazdami i podjazdami!

12 Kieruj się cały czas prosto na Ulvasjömåla, przetnij szosę Rödeby 
– Torsås i jedź prosto na Slätafly. 

13 20 km od Kättilsmåla dojedziesz do osady Juanslycke – skręć 
w lewo na Torsås a po 1,1 km w prawo na Brömsebro.

14 Po kolejnych 10 km dojedziesz do Brömsebro – skręć w lewo, 
przetnij E22 i jedź dalej prosto. W Brömsebro warto odwiedzić 
wędzarnią ryb Blomlöfs rökeri ze sklepem i kawiarnią – żeby tam 
trafić zamiast skręcać w lewo odbij na pierwszym skrzyżowaniu 
w prawo a po 50 m w lewo.  

15 Po 1 km od E22 skręć w prawo i kieruj się na południe na 
Kristianopel.

16 W Kristianopel warto zajechać do portu, znajdziesz tam 
kawiarnie, zachowane mury obronne (można po nich 
spacerować), zabytkowy kościół i kąpielisko. W miejscowości 
jest też mały sklep spożywczy. Z Kristianopel jedź najpierw na 
zachód w stronę Fågelmara a następnie skręć w lewo na drogę 
wzdłuż wybrzeża w kierunku Torhamn.

17 Po kolejnych 8 km w Klakebäck skręć w prawo na Jämjö.
18 W Jämjö kieruj s ię w prawo w stronę centrum ulicą 

Klakebäcksvägen, w lewo wzdłuż E22 (Östra Riksvägen) mijając 
sklep ICA i znów w lewo Torhamnsvägen w kierunku Torhamn.

19 Za szkołą skręć w prawo w gruntową drogę na Byfallet (odcinek 
gruntowy 2,8 km).

20 Przejedź przez Åby trzymając się szlaku rowerowego 
(Cykelspåret) aż dojedziesz do głównej szosy – skręć w lewo.

21 Na skrzyżowaniu skręć w prawo na Karlskronę.
22 Przed dojazdem do E22 skręć w lewo i kieruj się trasą rowerową 

wzdłuż E22.
23 Po minięciu kościoła w Lösen skręć w lewo w ulicę Riksvägen 

w stronę Lyckeby i Karlskrony.
24 Przed mostem nad Lyckebyån skręć w lewo w stronę Ringö 

i Knösö. Jedź ulicami Knösövägen i Bengstavägen aż trafisz na 
trasę dojazdową na terminal promowy – skręć w lewo, już tylko 
4 km do promu! 

DODATKOWE OPCJE bez oznaczeń
Skrót przez Flyeryd i Fågelmara: w punkcie 10 nie skręcaj 
w prawo na Kättilsmåla tylko jedź cały czas prosto do Flyeryd 

i dalej prosto do Fågelmara, przetnij E22 i dojedź do Kristianopel. 
Droga do Flyeryd jest dość monotonna, ale skracasz w ten sposób 
drogę o 20 km! Omijasz też sporo podjazdów, które czekałyby Cię 
na trasie przez Kättilsmåla. Jeśli chcesz więcej skrótów, skorzystaj 
jeszcze dodatkowo z opcji B lub C.

Dodatkowy skrót przez Sälleryd: jeśli skracając drogę przez 
Flyeryd (opcja A) odkryjesz, że czas Cię goni albo brakuje Ci sił 

na resztę trasy, skręć w Flyeryd w prawo na Karlskronę. Początkowy 
odcinek jest płaski i mało urozmaicony, ale kiedy po 2,5 km skręcisz 
w lewo na Vallby, będziesz miał przed sobą 14 km pięknej, wąskiej 
i krętej szosy asfaltowej aż do E22. Po dojechaniu do E22 skręć 
w prawo (pobocze szosy) a po 1300 m przejedź na drugą stronę 
szosy, dojedź ścieżką rowerowa do ulicy Häjetorpsvägen w Ramdala 
i skręć na nią w lewo. Po kolejnych 1300 m zobaczysz strzałki po-
marańczowej (i różowej) trasy – kieruj się nimi dalej prosto na prom. 
Ta opcja (A + B) pozwala skrócić trasę o około 40 km!

Dodatkowy skrót Fågelmara-Jämjö: korzystając ze skrótu 
A możesz tuż przed Fågelmara wybrać drogę w prawo na Eke-

ryd. To dawna główna szosa, teraz bardzo spokojna i oferująca ład-
ne widoki. Po 8,5 km dojedziesz do E22 w Jämjö – skręć w prawo 
i kieruj się ścieżką rowerową wzdłuż szosy. Po 1100 m natkniesz się 
na strzałki pomarańczowej trasy a za rondem i sklepem ICA musisz 
skręcić w lewo na Torhamn. Opcja A + C skraca pomarańczową trasę 
o ponad 40 km.

Wyspy Senoren i Sturkö: jeśli 125 km to za mało, w punk-
cie 21 skręć w prawo na Sturkö (zielone strzałki). Po 3,5 km 

dojedziesz do imponującego mostu na wyspę Senoren. Na kolej-
nej wyspie (Sturkö) zielone strzałki skręcają w lewo za wiatrakiem 
– możesz pojechać dalej prosto i kierować się na trzecią wyspę, 
Tjurkö. Kiedy już tam dotrzesz, skręć na pierwszym skrzyżowaniu 
w prawo na Herrgårdsviken a za pętlą autobusową w lewo znów na 
Herrgårdsviken. Na końcu trasy musisz zawrócić – droga kończy 
się widokiem na Karlskronę i archipelag, dalej nie da się dojechać. 
Pilnuj cały czas godziny – odbicie aż do Herrgårdsviken i z powrotem 
to dodatkowe 35 km!
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