
Telefon alarmowy: +48 727 906 867

E 
52

73
47

N 6216779

N 6243531

1:147 210

K
oordinatsystem

 S
W

ER
EF 99 TM

E 568979

12

3

4

5

6

7
8910

11

12
13 14

15

16

17

18



Telefon alarmowy: +48 727 906 867

DZIEŃ 3
PRZEZ LASY DO KARLSKRONY   
83 KM - możliwość skrócenia
W całości po drogach asfaltowych (z możliwością skrócenia 
do 58 km)

1)  Kieruj się z Kristianopel na zachód do Fågelmara. 
W Fågelmara dojedziesz do szosy E22 – skręć w lewo 
(ścieżka rowerowa po prawej stronie szosy) a po 300 m 
w prawo na Flyeryd. Uwaga - za rogiem miniesz sklep 
spożywczy, następny dopiero w Karlskronie! Kieruj się 
prosto Reymersholmsvägen i Ärtvägen aż dojedziesz do 
Gamla Landsvägen – skręć w lewo i wyjedź z miejscowości.
2) Po chwili znów zobaczysz drogowskaz na Flyeryd – skręć 
w prawo.
3) Po 8 km krętej drogi przez las dojedziesz do Flyeryd – 
przetnij szosę Torsås-Karlskrona i jedź prosto na Rödeby.
4) Droga robi się prosta i dość monotonna, więc po 5 km 
skręć w lewo na Kättilsmåla – to jeden z najładniejszych 
odcinków, wąska kręta asfaltowa droga przez las! Jedziesz 
teraz pomarańczową trasą potopu rowerowego „pod prąd”. 
Jeśli zamiast tego pojedziesz prosto i ominiesz Kättilsmåla, 
skrócisz trasę o 8 km.
5) Po ponad 7 km dojedziesz do Kättilsmåla – skręć na pn. 
w prawo na Fjärdsjömåla. Możesz też skrócić trasę i skręcić 
w lewo, do Karlskrony masz stąd tylko 20 km.
6) Kolejne 5,5 km zakrętów zaprowadzi Cię znów do szosy 
Torsås-Rödeby – skręć w lewo (na zachód). A może 
potrzebujesz przerwy? 1 km stąd jest kąpielisko – odbij 
w prawo na Torsås i zaraz w lewo na Fjärdsjömåla ,
a po 700 m znów w lewo na szutrową drogę do kąpieliska. 
Wróć do punktu 6 tą samą trasą.
7) Jeszcze przed Rödeby skręć w prawo na Bergtorp.
8) Po 3 km dojedziesz do kolejnego skrzyżowania, skręć 
w lewo na Rödeby i po 250 m w prawo na Spjutsbygd.
9) W Spjutsbygd przejedź przez tory kolejowe i dojedź 
do głównej drogi 28. 
10) Skręć w lewo na Karlskronę (droga 28), ale po 450 m 
skręć w prawo na Hörryda – czeka Cię kolejny ładny 
odcinek z premią górską po 3,5 km. Przed podjazdem (3 km 
od szosy 28) możesz odbić na chwilę w prawo na farmę 

danieli Askunga Dovvilt (drogowskaz w prawo) – jest tu 
kawiarnia i sklepik ze specjałami okolicznych gospodarstw, 
czynne 11.00-16.00.
11) Za Hörryda dojedziesz do drogi 122 -  skręć w lewo 
i po 350 m w prawo na Nättraby i Björkeryd. 
12) W Björkeryd skręć w lewo pod górę na Fridlevstad, 
potem kieruj się prosto na Bränteknuva. 
13) Po 1,6 km skręć w lewo trzymając się asfaltu (szutrowa 
droga prosto doprowadziłaby Cię do Nättraby).
14) Po ponad 2 km dojedziesz do nieco większej drogi – 
kieruj się w prawo, teraz czeka Cię jazda przez rozrzucone 
wokół Karlskrony osiedla domków jednorodzinnych.
15) Po kolejnych 2,5 km znów skrzyżowanie – skręć jeszcze 
raz w prawo na Karlskronę a po 600 m znów na Karlskronę, 
ale tym razem w lewo.
16) Na rondzie kieruj się prosto (ścieżka rowerowa po lewej 
stronie), przejedź pod E22, przetnij tory kolejowe i skręć 
w lewo (ścieżka rowerowa po prawej stronie drogo 
wjazdowej do Karlskrony).
17) Ponad 400 m za kolejnym rondem z supermarketem 
City Gross ścieżka rowerowa odbija od ulicy w prawo – 
kieruj się oznaczeniami trasy rowerowej do centrum 
uliczkami Odalsvägen i Lindesnäsvägen aż wyjedziesz nad 
brzeg zatoki morskiej.
W tym miejscu sprawdź, która jest godzina. Droga prosto 
na prom prowadzi w lewo pod ulicą Sunnavägen 
(tylko 7 km). Jeśli jest dopiero 18.00 lub wcześniej, nie jedź 
jeszcze na terminal promowy, tylko w prawo do centrum 
Karlskrony cały czas ścieżką rowerową wzdłuż ulicy 
Sunnavägen (ok. 4 km). 
18) Jeśli to Twój pierwszy raz, koniecznie zwiedź Karlskronę 
– rynek z zabytkowymi kościołami, wyspę Stumholmen 
z Muzeum Marynarki Wojennej (czynne do 16.00), Kościół 
Admiralicji i „bezludną wyspę” Stakholmen. W centrum 
znajdziesz też sklepy, kawiarnie, restauracje i słynne 
miejscowe lody! Powrót z miasta pod prąd białą trasą 
Potopu Rowerowego, czyli wzdłuż wschodniego brzegu 
wyspy Wämö ulicami Saltsjöbadsvägen i Hästövägen 
i zgodnie ze strzałkami tras rowerowych na Verkö.


