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DZIEŃ 2
POGRANICZE BLEKINGE I SMÅLANDII  
70 KM - możliwość skrócenia
(Przede wszystkim dobre drogi szutrowe, częściowo ścieżki, 
krótsze odcinki po asfalcie (w sumie prawie 50 km bez 
asfaltu).

1) Wyjedź z Kristianopel na północ. 1,1 km od kempingu, 
zaraz za cmentarzem w Avaskär, skręć w lewo 
na Möllenhall. 
2) 2,5 km dalej na rozjedzie w Söremåla wybierz drogę 
w prawo, ale po 100 m skręć w lewo w drogę szutrową 
zgodnie z pomarańczowymi słupkami szlaku 
Blekingeleden.
3) Po jakimś czasie szlak pieszy (pomarańczowe słupki) 
skręca w lewo – ta droga nie nadaje się nawet na trekking 
rowerowy, więc jedź dalej prosto.
4) Wkrótce dojedziesz do szosy E22 – uważaj na ruch 
samochodowy, skręć na szosę w prawo, ale po 100 m 
przetnij ją i wjedź na leśna drogę w lewo (pierwsza droga 
za białym ceglanym domem).
5) 600 m dalej skręć w prawo na szerszą drogę szutrową 
(ponownie pojawiają się pomarańczowe słupki szlaku 
pieszego, jednak szlak wkrótce odbija w lewo, podczas gdy 
Twoja trasa prowadzi prosto).
6) Nie skręcaj na Kläppparemåla zaś na kolejnym rozjeździe 
wybierz drogę w prawo zgodnie ze drogowskazem 
na Kuvehall.
7) Skręć w lewo (podczas gdy droga w prawo kieruje 
na Tombäck).
8) Skręć w prawo na drogę asfaltową, po 150 m odbij 
w lewo na N Karsbo i V Karsbo (nadal asfalt).
9) Po 1 km jedź dalej prosto na N Karsbo (droga szutrowa).
10) Po kolejnych 2 km, za N Karsbo, skręć w lewo, kiedy 
tylko pojawią się pomarańczowe słupki szlaku pieszego 
Torsåsleden. 
Do kolejnej szosy asfaltowej trzymaj się tego szlaku!
11) 1,3 km dalej miniesz gospodarstwo i wyjedziesz
 na większą drogę szutrową – skręć w lewo. Kieruj się dalej 
cały czas prosto szlakiem najpierw drogami szutrowymi a 
na końcu drogi ścieżką.

12) W końcu wyjedziesz na szosę asfaltową – kieruj się nią 
w prawo (na północ).
13) Po 3,5 km skręć na drogę szutrową na Hallasjö 
i Skäragöl, a za chwilę na rozjeździe znów kieruj się 
drogowskazami na Hallasjö  i Skäragöl.
14) W Skäragöl skręć w prawo na Hallasjö i kąpielisko 
Iglasjön.
15) Skręć w lewo, ponownie na Hallasjö i kąpielisko Iglasjön 
(chyba że chcesz skrócić trasę – skręć w prawo i dojedź do 
punktu 20). Wkrótce zobaczysz kąpielisko po lewej stronie – 
może warto się zatrzymać i wykąpać?
16) W Hallasjö skręć w prawo.
17)  Po dojechaniu do asfaltu skręć w prawo.
18) 1,5 km dalej odbij w drogę szutrową w prawo (na łuku 
szosy, droga oznaczona zakazem wjazdu pojazdów 
silnikowych z uwagą „Gäller ej fordon med tillstånd”).
19) 1,1 km dalej za mostkiem nad potokiem na rozjeździe 
wybierz drogę w prawo i jedź cały czas prosto przez las.
20) W miejscowości V Släta�y na drodze pojawi się 
asfalt - jedź dalej prosto.
21) Na skrzyżowaniu przy dużym żółtym domu droga 
asfaltowa skręca w prawo – jedź zamiast tego prosto 
szutrówką i nie skręcaj aż dojedziesz do kolejnej szosy.
22) Dojedź do szosy asfaltowej i skręć na nią w prawo.
23) 2,1 km dalej skręć w lewo na drogę szutrową do 
Ö Karsbo.
24) Po 600 m skręć w lewo w drogę leśną (bez oznaczeń).
25) Wkrótce dojedziesz do kolejnej szosy – skręć na nią 
w lewo, po 250 m zjedź z niej w prawo na Gåsebo (szutr) 
a 300 m dalej na skrzyżowaniu kieruj się na wprost.
26) W Väghyltan wjedź na drogę asfaltową w prawo 
(na południe).
27) Po 4,8 km skręć w lewo i przejedź przez gospodarstwo 
(zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z dopiskiem „Gäller 
genomfart”).
28) 900 m dojedziesz do szerokiej drogi szutrowej – kieruj 
się nią w prawo, wkrótce szutrowa droga zmieni się w asfalt.
29) Skręć w prawo i wjedź do Brömsebro. Zaraz za 
skrzyżowaniem z drogą na Appleryd skręć w lewo w ulicę 
Rökerivägen do wędzarni Blomlöfs rökeri – dobre miejsce 
na przystanek, jest tu kawiarnia i sklep (nie tylko z rybami). 
Minąwszy wędzarnię przetnij E22 i jedź dalej prosto 
asfaltem na wschód.

30) Kiedy tylko pojawi się pomarańczowy szlak 
Blekingeleden, skręć na ścieżkę w prawo przez sosnowy las 
(rezerwat przyrody Höga Sand) i trzymaj się szlaku.
31) Szlak przecina kolejną asfaltówkę, miejscami na ścieżce 
jest dużo piasku, ale większość trasy przez rezerwat jest 
łatwa do przejechania.
32) Szlak jeszcze kilka razy kluczy i odbija od dróg, ale 
w końcu znów doprowadzi Cię do asfaltu – tędy jechałeś 
rano, więc wystarczy skręcić w lewo, dojechać do cmenta-
rza Avaskär i skręcić w prawo do Kristianopel!


