
Rowerowy Potop
Trasa Niebieska

Informacje Ogólne
• Długość trasy: 60 km. 

Łatwa i w całości płaska trasa. Pierwsza połowa poprowadzi Cię ścieżkami rowerowymi do miasteczka Nättra-
by z zabytkowym kościołem i malowniczą drewnianą zabudową.
W drugiej części trasa wiedzie mostami i groblami przez kilka wysp aż na południowy kraniec wyspy Hasslö. 
Po drodze cmentarzysko wikingów Hjortahammar i twierdza Västra Hästholmen oraz wyśmienite widoki 
na archipelag wokół Karlskrony, zwłaszcza z grobli między wyspami Almö i Hasslö.
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Telefon alarmowy: +48 508 002 709



Opis Szlaku

A) Terminal promowy w Karlskronie 
1) Po prawej stronie mijasz ruiny zamku Lyckå slott (pozostałości dawnej twierdzy duńskiej). Uwaga - jeśli chcesz 
zobaczyć ruiny, przejedź na drugą stronę drogi.
2) Trzymaj się drogowskazów prowadzących do centrum Karlskrony
3) Przejedź pod wiaduktem, a następnie skręć w lewo i jedź wzdłuż torów kolejowych. Przeciąwszy tory, trzymaj się 
ścieżki rowerowej. 
4) Trzymaj się cały czas ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż głównej drogi wyjazdowej z Karlskrony (ulice Sunnavägen 
i Ronnebyvägen). Zwróć uwagę na rozciągającą się po lewej malowniczą zatokę morską! 
5) Przed mostem nad szosą E22 ścieżka rowerowa odłącza się od głównej trasy – zostań na ścieżce rowerowej.
6) Tuż przed wiaduktem skręć w lewo a po przecięciu torów kolejowych w prawo na ścieżkę rowerową, kierując się 
drogowskazami dla trasy rowerowej do Nättraby.
7) Po dojechaniu do miejscowości Nättraby skręć w lewo w Gamla Dalbyvägen. Zjedź w dół w stronę mostu nad potok-
iem Nättrabyån.
8) Nad potokiem zobaczysz kamienny XII-wieczny kościół. Tuż obok znajduje się cmentarz, na którym pochowany jest 
Vittus Andersson – gospodarz, na ziemi którego król Karol XI zbudował miasto Karlskronę. Jeśli potrzebujesz uzupełnić 
zapasy, odwiedź znajdujący się po drugiej stronie potoku sklep spożywczy. 
9) Po drugiej stronie potoku skręć w lewo i trzymaj się cały czas prowadzącej przez Nättraby głównej ulicy Mjöviksvägen, 
wzdłuż której stoi wiele typowych drewnianych szwedzkich domków. 
10) Minąwszy miejscowość Grönadal skręć w lewo na Färmanstorp. 
11) Na skrzyżowaniu skręć w lewo (na południe). 
12) Po prawej stronie drogi, już na przesmyku łączącym stały ląd z wyspą Almö, znajduje się Hjortahammar – cmen-
tarzysko z epoki wikingów! Poszukaj grobów wyznaczonych przez głazy ustawione w kształt łodzi. Może spotkasz też 
szwedzkie owce… Dalej droga prowadzi przez wyspę Almö - rezerwat przyrody ale też … pole golfowe! 
13) Południowy kraniec wyspy Almö oraz grobla prowadząca na wyspę Hasslö to najlepsze miejsca widokowe na archi-
pelag wokół Karlskrony (1650 wysp!). Po prawej stronie grobli miniesz XIX-wieczną twierdzę Västra Hästholmen, 
broniącą dawniej dostępu do Karlskrony od zachodu (nieudostępniona do zwiedzania). 
14) Wyspa Hasslö nazywana bywa „małymi Hawajami” z powodu wyjątkowo dużej jak na Szwecję liczby dni słonecznych. 
Przemierzaj malownicze uliczki z typowymi szwedzkimi drewnianymi domkami oraz zobacz, jak wygląda szwedzka 
prowincja! Na wyspie znajdziesz też sklep spożywczy.
15) Tuż przed portem rybackim skręć w prawo.
B) Zatoka Sandvik – osłonięte od wiatru kąpielisko, świetne miejsce na piknik! 
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