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DZIEŃ 2
DO KALMARU  
130 KM (65 KM W JEDNĄ STRONĘ)
W całości po drogach asfaltowych

1) Wyjedź z Kristianopel na północ. Po około 1,5 km skręć 
w prawo na Bröms.
2) Skręć w lewo zgodnie ze strzałką na E22 (podczas gdy 
droga w prawo prowadzi do Bröms). Jesteś na granicy 
regionów Blekinge i Småland (woj. Kalmar), dawnej granicy 
między Danią a Szwecją!
3) Przetnij szosę E22 i wjedź do miejscowości Brömsebro. 
Zaraz za tabliczką z nazwą miejscowości skręć w prawo 
na Gullemåla/Appleryd. Chyba że chcesz się na chwilę 
zatrzymać – w Brömsebro warto zajrzeć do wędzarni ryb 
Blomlöfs z dużym sklepem i kawiarnią (pierwsza ulica 
w lewo za skrzyżowaniem, tylko 150 m).
4) Jedź dalej przez Appleryd do Gettnabo. Po 10 km 
w Gettnabo dojedziesz do większej drogi. Skręć w prawo 
na Torsås.
5) W Torsås kieruj się w centrum w lewo na Kalmar i po 40 m 
w prawo na Kalmar i Söderåkra drogą 130. Możesz też 
wcześniej zatrzymać się na postój po prawej stronie 
w parku nad stawem, to już ponad 20 km od startu!
6) W Söderåkra skręć w lewo na Kalmar. 
7) Przejedź nad szosą E22 i za mostem skręć od razu w lewo 
na Hagby a po 1 km jeszcze raz w lewo na Halltorp. 
8) W Halltorp skręć na rondzie w prawo na Voxtorp 
i po 600 m. lewo znów na Voxtorp. 
9) W Voxtorp jedź cały czas prosto na Vassmolösa i Kalmar. 
Masz już za sobą 40 km – może warto zatrzymać się 
na postój przy kościele w Voxtorp - to kamienny, okrągły 
kościół z XIII w., przypominający słynne obronne kościoły 
na Bornholmie! 
10) Po dojechaniu do głównej drogi skręć w lewo 
na Kalmar. 
11) Tuż przed dojazdem do E22 skręć w prawo zgodnie 
z oznaczeniami trasy rowerowej E22N. Przejedź pod szosą 
E22 i skręć w prawo ponownie zgodnie ze strzałką na E22N. 
12) Po 1 km w Ljungbyholm skręć zgodnie z oznaczeniami 
szlaku rowerowego na Kalmar w lewo w Tomtebyvägen 

(po lewej stronie mijasz sklep spożywczy ICA). 
13) Jedź dalej prosto i przetnij najbliższą szosę kierując się 
drogowskazem na Smedby. Po 500 m skręć w prawo 
w drogę gruntową (aleję), żeby dojechać do asfaltowej 
ścieżki rowerowej do Kalmaru. Poprowadzi Cię ona prosto 
do Kalmaru pod E22, a następnie pod dawną główną szosą 
(Rinkabyvägen).
14) Skręć na kolejną ścieżkę rowerową w prawo przed 
dojechaniem do Södra Vägen. Doprowadzi Cię ona 
do Ståthållaregatan. 
15) Kieruj się Ståthållaregatan i Kungsgatan aż dojedziesz 
do zamku (Kalmar Slott) - koniecznie wejdź przez most 
zwodzony na dziedziniec wewnętrzny i przejdź się po 
wałach wokół całego zamku, to jedna z najwspanialszych 
renesansowych twierdz w Szwecji!
16) Z zamku masz już blisko do centrum na wyspie 
Kvarnholmen – warto zajrzeć do średniowiecznej imponu-
jącej barokowej katedry na rynku, przejechać się wzdłuż 
dawnych murów obronnych, przyjrzeć się XVII-wiecznym  
kamieniczkom przy Lilla Torg i zobaczyć starą drewnianą 
zabudowę we wschodniej części centrum. 
Możesz też przepłynąć z rowerem promem na Olandię 
(odejścia co godzinę 13.00-17.00, rejs w obie strony 1 godz., 
koszt 120 SEK/os). 
17) Koniecznie podjedź z centrum na wyspę Svinö, żeby 
zobaczyć 6-kilometrowy Most Olandzki (niestety most nie 
jest dostępny dla rowerzystów). Najłatwiej tam tra�ć jadąc 
z centrum ścieżką rowerową na północ wzdłuż Ängöleden 
a następnie w prawo Svinövägen.

Powrót na kemping tą samą trasą. Ewentualnie za 
Vassmolösa możesz pojechać prosto a nie w prawo i wrócić 
do Söderåkra przez Hagby (zabytkowy średniowieczny 
kościół). Jedziesz jednak wtedy szerszą szosą bez zakrętów, 
więc droga jest bardziej monotonna.

Trasa płaska (różnica wzniesień ok. 100 m), niemal w całości 
prowadząca po mało uczęszczanych drogach asfaltowych. 
W środkowej i północnej części trasy dużo otwartych 
przestrzeni, więc jazdę może utrudniać wiatr.


