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Telefon alarmowy: +48 508 002 709

Trasa różowa
Rowerowy Potop AZS

Informacje Ogólne
Długość trasy: 70 km
(z możliwością przedłużenia))
Trasa różowa jest od zeszłego roku dużo krótsza niż dotychczas, więc polecamy ją każdemu, kto jeździ na średniej długości 
wycieczki i nigdy jeszcze nie dotarł z Karlskrony dalej na wschód. 
Trasa prowadzi najpierw na wschód do Jämjö, gdzie zaczyna się pętla wokół półwyspu Torhamn. Zaraz za Jämjö czeka 
punkt widokowy na wysokich skałach w rezerwacie Hallarumsviken. Trasa prowadzi dalej na południe do rysunków na-
skalnych w Möckleryd i na przylądek Torhamn, z dodatkową opcją przepłynięcia promem na wyspy Ytterön i Hästholmen. 
Powrót najpierw wzdłuż wschodniego wybrzeża, a potem w poprzek półwyspu koło jeziora Färskesjön. Po drodze wspaniałe 
widoki, sporo historii i kilka rezerwatów przyrody - a nawet okazja do wykąpania się w morzu i jeziorze.

Pobierz trasę: www.stenaline.pl/-/media/Files/trasa-rozowa.gpx

Telefon alarmowy: +48 508 002 709

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


Opis Szlaku
TRASA PODSTAWOWA z terminalu promowego do Jämjö, wokół półwyspu Torhamn i z powrotem, różowe strzałki

1 5 km od promu, zaraz po przejechaniu torów kolejowych 
skręć w prawo w stronę dzielnicy Lyckeby, a następnie 
podążaj ścieżkami rowerowymi wzdłuż ulic Stationsvägen 
oraz Riksvägen.

2 Przed drogą E22 skręć w prawo na idącą równolegle do 
głównej trasy ścieżkę rowerową obok kościoła w Lösen oraz 
parku rozrywki Barnens Gård.

3 Skręć w prawo na prowadzącą na południe drogę do 
Ramdala/Sturkö i trzymaj się cały czas głównej drogi.

4 Skręć w lewo w kierunku Ramdala.
5 Odbij w prawo zgodnie z żółtymi drogowskazami na Säby 

i Åby. Trzymaj się szlaku rowerowego (Cykelspåret). Uwaga – 
za Åby odcinek drogi gruntowej 2,8 km. 

6 Dojechawszy do asfaltowej drogi Torhamnsvägen w Jämjö 
skręć w prawo i podążaj na południe. 

7 Po kolejnych 3 km warto skręcić w prawo do rezerwatu 
przyrody Hallarumsviken (tabliczka „P” za przystankiem 
Hallaslättslyckan). Aby dotrzeć na punkt widokowy z parkingu 
jedź drogą gruntową do drewnianej bramy (200 m), Zaraz za 
bramą zostaw rower i idź ścieżką pod górę w lewo pokonując 
wąskie przejście przez płot, a na górze skręć w prawo 
przy słupku ze strzałką – wkrótce otworzy się przed Tobą 
fantastyczna panorama archipelagu (w sumie około 550 m 
od parkingu). Wróć do parkingu i szosy i jedź dalej w prawo 
(na południe). 

8 Nie skręcaj  w lewo na Sandhamn, ale 300 m za 
skrzyżowaniem skręć w lewo zgodnie z drogowskazem 
„Hällristning” (skręt na Möckleryd, droga gruntowa). Po 
500 m po lewej stronie drogi zobaczysz parking - stąd ścieżka 
przez las oznaczona pomarańczowymi słupkami doprowadzi 

Cię do… rytów naskalnych z epoki brązu (XI-VI w p.n.e.)! 
Zobaczysz tam ponad 150 figur wyrytych na skale – symbole 
słońca, łodzie z załogą, zwierzęta, ślady stóp. Potem wróć na 
główna trasę prowadzącą na południe.

9 Wkrótce zobaczysz drogowskazy kierujące na prawo na Yttre 
Park (prom). Jeśli chcesz wydłużyć trasę i popłynąć na wyspy, 
skręć w prawo (patrz opis opcji A).  

10 Po dojechaniu do Torhamn miniesz po lewej stronie kościół, 
za kościołem na skrzyżowaniu jedź prosto (drogowskazy na 
„Hamn” oraz „Skärgårdstrafiken”), a po kolejnych 100 m odbij 
w lewo na wąską asfaltową drogę w kierunku Torhamns Udde. 

11 Otwórz furtki i jedź dalej na południe – na sam cypel! 
Przylądek Torhamn to najbardziej na pd-wschód wysunięty 
punkt Szwecji, rezerwat przyrody ze świetnym widokiem na 
wyspy wschodniego archipelagu a przez kilka dni w roku… 
poligon wojskowy! Po obejrzeniu rezerwatu wróć do Torhamn. 

12 Przed kościołem skręć w prawo na Kristianopel. Po 250 m 
po lewej stronie miniesz sklep spożywczy ICA – może warto 
uzupełnić zapasy? Jedź dalej prosto zgodnie z drogowskazami 
na Kristianopel. 

13 Za Sibbaboda (około 7 km od Torhamn) skręć w wąską drogę 
asfaltową w lewo na Flyet. 

14 Na rozwidleniu (po około 2,3 km) skręć ostro w lewo a po 
kolejnych 850 m w prawo w Färskesjövägen. 

15 Po 1,4 km po lewej stronie zobaczysz parking i dojście nad 
jezioro Färskesjön, może warto zrobić kolejny postój? 

16 Jadąc dalej cały czas prosto po kolejnych 2,5 km dojedziesz 
do głównej drogi Torhamnsvägen, tu kończy się pętla wokół 
półwyspu. Skręć w prawo a po 1 km w lewo na gruntową 
drogę, którą już jechałeś przed południem. 

DODATKOWE OPCJE bez oznaczeń

Wyspy Ytterön i Hästholmen: warto przedłużyć trasę o 10-
13 km żeby pojeździć po wyspach! W punkcie 9 skręć w pra-

wo (drogowskaz na prom Yttre Park). Dojedź do promu (2,5 km) 
i zaczekaj, aż po ciebie przypłynie (kursuje co 15 minut, dla ro-
werzystów bezpłatny). Po kilku minutach dopłyniesz do wyspy 
Ytterön. Masz teraz kilka opcji – jeśli chcesz jechać tylko do naj-
bliższego kąpieliska, po 1900 m skręć w prawo w drogę grunto-
wą a potem ścieżkę do kąpieliska Dragsviken. Możesz też jechać 
cały czas prosto asfaltem, przejechać „miejscowość” Hästhol-
mens by i zaraz za nią dotrzeć do morza (3 km od promu). Trzecia 
opcja to przejechanie aż na koniec wyspy Hästholmen – przed 
miejscowością (około 2,3 km od promu) skręć w prawo w dro-
gę gruntową prowadzącą przez łąki i pola, dojedź do jej końca 
i skręć w lewo w górę, żeby dotrzeć do dawnych instalacji woj-
skowych na końcu wyspy (4 km od promu). Potem wróć promem 
na ląd stały, wróć do głównej szosy i skręć w prawo na Torhamn.

Nowa droga przez środek półwyspu: ta opcja nie wydłuża 
ani nie skraca drogi, ale jeśli byleś już kiedyś na różowej tra-

sie, możesz urozmaicić sobie przejazd wybierając nieznane wą-
skie drogi w centrum półwyspu. 3 km za kościołem w Torhamn 
skręć w lewo na Jämjö. Ta część drogi jest płaska i prosta, po 
kolejnych 3 km wrócisz do drogi Jämjö-Torhamn, którą już jecha-
łeś. Skręć w prawo na Jämjö, ale po 350 m odbij znów w prawo 
na wąską szosę do Tvisten (podjazd pod górę). Czeka Cię teraz 
najładniejszy odcinek krętej wąskiej drogi asfaltowej z kilkoma 
szwedzkimi „rezydencjami”. Po 4 km skręć w drogę asfaltową 
w lewo (zobaczysz różowe strzałki na asfalcie z przeciwnego kie-
runku) wracając na główną trasę tuż przed jeziorem Färskesjön.

Most na wyspę Senoren: jeśli zostało Ci trochę sił, wracając 
na prom/do Karlskrony możesz odbić na wyspę Senoren – 

w punkcie 4 skręć w lewo na Sturkö (zielone strzałki). Po 3,5 km 
dojedziesz do imponującego mostu na wyspę Senoren, a na jego 
drugim końcu możesz zatrzymać się na postój nad brzegiem 
morza (Brofästet Senoren, czyli kawiarnia, toalety i miejsce na 
piknik). Wróć następnie do tego samego skrzyżowania i jedź już 
prosto w kierunku Karlskrony.

Przejazd do centrum Karlskrony: Wracając z półwyspu 
Torhamn dojeżdżasz do centrum handlowego Amiralen 

(punkt 1 na mapie). Sprawdź czas – jeśli masz jeszcze chociaż 
2 godziny warto przejechać się do centrum Karlskrony. Wystarczy 
po wyjechaniu z tunelu pod drogą skręcić w prawo i kierować się 
białymi strzałkami (patrz opis białej trasy). To około 7,5 km w jed-
ną stronę, więc dokładasz do przejechanych kilometrów jeszcze 
15. A w centrum możesz zwiedzić miasto, zajrzeć do Muzeum 
Morskiego, zjeść lunch albo lody, pochodzić po sklepach albo 
odpocząć nad brzegiem morza!B
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