
Rowerowy Potop
Trasa żółta (trekking)

Informacje Ogólne
• Długość trasy: 60 km. 

Trasa prowadząca przez lasy na północ od Karlskrony, w większości drogami i ścieżkami leśnymi (ok. 30 km 
bez asfaltu). Propozycja dla rowerzystów, którzy mają rowery trekkingowe lub MTB i chcą zjechać 
z asfaltowych szos, żeby odkryć nieznane miejsca. Po drodze kilka przystanków nad malowniczo położonymi 
jeziorami (być może okazja do wykąpania się), bardzo urozmaicone krajobrazy i wyjątkowa szansa poznania 
szwedzkiej prowincji.

Po zmianach w 2019 roku trasa jest trudniejsza - pierwszy najbardziej wymagający odcinek około 6 km 
prowadzi po wąskich leśnych ścieżkach. Cała trasa obejmuje też sporo krótkich podjazdów.
 
W drodze powrotnej możliwość zajechania do centrum Karlskrony (dodatkowe 16 km). 

Telefon alarmowy: +48 508 002 709
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Telefon alarmowy: +48 508 002 709

Opis Szlaku

START - Terminal promowy Stena Line
ODCINEK 1, żółte strzałki na asfalcie 0-11 km
1) Skręt na północ w stronę dzielnicy Lyckeby, jedź ścieżkami rowerowymi wzdłuż ulic Stationsvägen (koło centrum
handlowego Amiralen), Lyckebyvägen (skręt w lewo) oraz Solrosvägen (skręt w prawo, drogowskazy rowerowe na 
Hässlegården).
2) Na końcu Solrosvägen jedź prosto ścieżką rowerową pod szosą E22 mijając dzielnicę i szkołę Spandelstorp. Na końcu 
ulicy Spandelstorpsvägen skręć w prawo nadal według drogowskazów rowerowych na Hässlegården.
3) Dojeżdżając ścieżką rowerową do Hässlegården skręć w prawo i przetnij całe osiedle (cały czas ścieżką rowerową)
docierając do pętli autobusowej przy ulicy Kryddgatan. Następnie kieruj się na lewo ścieżką rowerową wzdłuż ulicy 
Stålvägen i Friluftsvägen na „Bastasjö friluftsområde”.
ODCINEK 2, słupki z pomarańczowymi oznaczeniami szlaku turystycznego i słupki z żółtymi oznaczeniami trasy rowe-
rowej 11-35 km (łącznie z odbiciem nad jezioro Mörtsjön)
4) Na końcu ulicy Friluftsvägen dotrzesz do dużego parkingu (koniec asfaltu) a po chwili do ośrodka biegów na orientac-
ję nad jeziorem Bastasjön. Zaczyna się tu wiele tras biegowych - kieruj się ścieżką wzdłuż zach. brzegu jeziora zgodnie z 
pomarańczowymi oznaczeniami na słupkach i strzałkami. To najtrudniejszy odcinek całej trasy – przez ok. 6 km czeka 
Cię jazda wąską ścieżką przez las i sporo krótkich zjazdów i podjazdów. Uważaj na korzenie, kamienie i kładki! Jeśli 
zorientujesz się, że nie widzisz pomarańczowych słupków, zawróć i sprawdź, gdzie zgubiłeś szlak�
5) Po około 6 km jazdy po ścieżkach wyjedziesz na drogę leśną a po kolejnych 2 km dojedziesz do rozwidlenia szlaków. 
Trasa prowadzi dalej w prawo (na wschód), ale warto odbić ok. 1 km w lewo, żeby dotrzeć do kąpieliska nad jeziorem 
Mörtsjön – idealne miejsce na piknik! Wróć potem do rozwidlenia i jedź dalej w lewo na zachód szlakiem Blekingeleden 
(nadal pomarańczowe słupki).
6) Ok. 3 km za rozwidleniem dojedziesz do drogi asfaltowej w pobliżu miejscowości Kättilsmåla. Kieruj się cały czas
szlakiem (pomarańczowe słupki): skręć w prawo na asfalt a po kolejnych 200 m w lewo na drogę koło stawu rybnego 
Biskopsberg i mostkiem na rzeką Lyckebyån.
7) Wkrótce szlak doprowadzi Cię do szosy Karlskrona-Torsås. Szlak przecina szosę i prowadzi prosto schodami na 
skalne zbocze. Jeśli nie chcesz wnosić roweru, skręć w prawo na szosę a potem w pierwszą drogę asfaltową w lewo 
stromo w górę (drogowskaz na Nissemåla) i jeszcze raz w lewo wracając na szlak.
8) Ok. 1,5-2 km dalej w miejscowości Germundsmåla wjedź na drogę asfaltową (w lewo, cały czas szlakiem). 350 m
dalej skręć zgodnie z oznaczeniami pomarańczowego szlaku w prawo na bardzo dobrą drogę gruntową.
9) Po kolejnych 3 km szlak odbija w lewo w dół w stronę jeziora Älmtasjön. Nad samym jeziorem można zatrzymać się 
na piknik, jest tu też kąpielisko a wyżej na skałach punkt widokowy. Dalej trasa prowadzi ścieżką wzdłuż jeziora,
w paru miejscach konieczne będzie prowadzenie roweru (głazy/korzenie).
10) Ok. 600 m za kąpieliskiem wyjedziesz na drogę gruntową (skręt w lewo zgodnie z oznaczeniami szlaku). 2 km dalej 
dojedziesz do rozjazdu, pomarańczowy szlak prowadzi dalej w lewo, trasa rowerowa w prawo na zachód!
ODCINEK 3, słupki z żółtymi oznaczeniami trasy rowerowej 35-41 km
11) Po zjechaniu ze szlaku kieruj się cały czas prosto, najpierw ok. 1,5 km drogą, potem ścieżką i dalej znów szutrową 
drogą leśną.
12) Wkrótce miniesz zabudowania Bäckareboda, jedź dalej prosto drogą gruntową (jeszcze około 2 km).
ODCINEK 4, żółte strzałki na asfalcie 41-60 km
13) Droga gruntowa zamienia się w wąską drogę asfaltową - jedź nią cały czas prosto.
14) Po 2 km asfaltowej drogi skręć w prawo na Tornby – przez niemal 4 km będziesz jechał krętą wąską asfaltową drogą 
przyglądając się drewnianym szwedzkim domom.
15) Tuż przed wjazdem na E22 skręć w prawo na parking z toaletami (rastplats Torstäva) i dojedź do ronda. Na rondzie 
najbezpieczniej jest skręcić w lewo (na pd.) i po niecałych 200 m w prawo – tu dołączysz do zielonej, różowej i 
pomarańczowej trasy. Możesz też w tym miejscu odbić na wyspy – do wysokiego mostu na Senoren masz stąd zaledwie 
3,5 km (zielone strzałki w przeciwnym kierunku).
16) Kieruj się dalej ścieżką rowerową wzdłuż E22. Po minięciu kościoła w Lösen skręć w lewo w ulicę Riksvägen w 
stronę Lyckeby i Karlskrony. W ten sposób dojedziesz do centrum handlowego Amiralen zamykając pętlę. Jeśli masz 
jeszcze czas i siły, możesz jechać do centrum Karlskrony (białe strzałki, dodatkowe 8 km w każdą stronę).


