
Rowerowy Potop
Trasa Zielona

Informacje Ogólne
• Długość trasy: 75 km. 

Nieco dłuższa, malownicza trasa wzdłuż wybrzeża szkierowego, przez kilka wysp. Trasa będzie wymagać 
kondycji, ponieważ po drodze czeka nas kilka podjazdów i mostów nad morskimi cieśninami. 
Po drodze piękne widoki na archipelag. Dojeżdżamy aż do kamieniołomu na wyspie Tjurkö.
Dla tych, którym 75 km to mało, istnieje możliwość wydłużenia trasy o rowerowe zwiedzanie centrum 
Karlskrony.
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Telefon alarmowy: +48 508 002 709



Opis Szlaku

A) Terminal promowy w Karlskronie
1) Po prawej stronie mijamy ruiny grodziska Lyckå slott (pozostałości dawnej średniowiecznej
twierdzy duńskiej) – uwaga: jeśli chcesz zobaczyć ruiny, przejedź na drugą stronę drogi
2) Skręć w stronę dzielnicy Lyckeby, a następnie podążaj ścieżkami rowerowymi wzdłuż ulic
Stationsvägen oraz Riksvägen
3) Przed drogą E22 skręć w prawo (wschód) na idącą równolegle do głównej trasy ścieżką
rowerową (obok kościoła w Lösen oraz parku rozrywki Barnens Gård)
4) Skręć w prowadzącą na południe drogę do Ramdala/Sturkö i trzymaj się cały czas głównej
drogi
5) Przejedź przez imponujący most nad cieśniną Mocklösund. Po drugiej stronie, na wyspie
Senoren znajdują się toalety, a obok nich idealne miejsce na piknik.
6) Wiatrak na wyspie Sturkö (największej wyspie archipelagu Karlskrony)
7) Skręć w drogę prowadzącą na wyspę Tjurkö
8) Skrzyżowanie – skręt w lewo w strone przylądka Finskan
9) Przylądek Finskan z widokiem na twierdzę Kungsholmen, która broniła głównego toru wodnego
do Karlskrony od wschodu. Twierdza pochodzi z końca XVII w. i od czasu budowy jest aż do
dziś nieprzerwanie obsadzona przez armię szwedzką.
B) Pozostałości kamieniołomu na wyspie Tjurkö – niegdyś jednego z największych zakładów
przemysłowych w regionie. Udaj się pomarańczowym szlakiem. Zobacz pozostałości
kamiennych podkładów kolejowych, własny port kamieniołomu, imponujące wyrobisko,
prochownię oraz… zachowaną kostnicę!
10) Jeśli masz jeszcze siłę, wracając na prom skręć w lewo gdy tylko zobaczysz drogowskazy na
wyspę Knösö
11) Rezerwat dębów na wyspie Knösö – malowniczy zakątek szwedzkiej przyrody (zostaw rower
nieopodal przystani, po czym kieruj się na południowy zachód pomarańczowym szlakiem –
przejdź schodami przez ogrodzenie, a następnie kładką przez trzęsawiska aż do malowniczego
skalistego brzegu morza)

W drodze powrotnej podążaj tą samą trasą. Chcesz zwiedzić jeszcze centrum Karlskrony?
Przy centrum handlowym Amiralen (czyli koło p. 2 na mapie) kieruj się drogowskazami w stronę
centrum/wyspy Trossö. Chcesz odwiedzić typowy szwedzki sklep spożywczy? Udaj się do centrum
handlowego Amiralen (nieopodal p. 2) – tam znajdziesz sieciowe sklepy ICA oraz COOP, jak również
sklepy odzieżowe. Jedziesz od razu na terminal? W takim razie kieruj się w lewo na wyspę Verkö.
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