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DZIEŃ 2
WOKÓŁ PÓŁWYSPU TORHAMN   
66 KM 
Niemal w całości po drogach asfaltowych. Rejs na wyspy 
Hästholmen i Ytterön dodatkowe 13 km.

1) Kieruj się z Kristianopel na zachód do Fågelmara. W Fågelmara 
dojedziesz do szosy E22 – przetnij szosę i jedź prosto a następnie 
skręć w lewo w Gamla Landsvägen. Wyjedź z miejscowości i jedź 
cały czas prosto wąską drogą asfaltową przez las.
2) Po 9 km dojedziesz ponownie do E22 – skręć w prawo i jedź 
ścieżką rowerową po prawej stronie szosy wjeżdżając do Jämjö.
3) W centrum Jämjö przed rondem przejdź na drugą stronę ulicy, 
kieruj się prosto mijając sklep ICA a następnie skręć w lewo na 
Torhamn.
4) Wyjedź z Jämjö, ale 4,5 km od skrętu na Torhamn warto odbić 
w prawo na gruntową drogę do rezerwatu przyrody 
Hallarumsviken i punktu widokowego (tabliczka „P” 
za przystankiem Hallaslättslyckan). Aby dotrzeć na punkt 
widokowy z parkingu jedź drogą gruntową do drewnianej bramy 
(200 m), 40 m za bramą zostaw rower i idź ścieżką pod górę 
w lewo pokonując wąskie przejście przez płot, a na górze skręć 
w prawo przy słupku ze strzałką – wkrótce otworzy się przed Tobą 
fantastyczna panorama archipelagu (w sumie około 550 m 
od parkingu). Po powrocie do parkingu jedź dalej szosą w prawo 
(na południe) kierując się różowymi strzałkami potopu 
rowerowego. 
5) Nie skręcaj w lewo na Sandhamn, ale 300 m za skrzyżowaniem 
skręć w lewo zgodnie z drogowskazem „Hällristning” (skręt na 
Möckleryd, droga gruntowa). Po 500 m po lewej stronie drogi 
zobaczysz parking - stąd ścieżka przez las oznaczona 
pomarańczowymi znakami doprowadzi Cię do … rytów 
naskalnych z epoki brązu (XI-VI w p.n.e.)! Zobaczysz tam ponad 
150 �gur wyrytych na skale – symbole słońca, łodzie z załogą, 
zwierzęta, ślady stóp. Potem wróć na główna trasę prowadzącą 
na południe.
6) Wkrótce zobaczysz drogowskazy kierujące na prawo na Yttre 
Park (prom). To może być ciekawa opcja, prom z Yttre Park kursuje 
co 15 minut, dla rowerzystów jest bezpłatny i po 5 min. dowiezie 
cię na wyspę Ytterön. Dojazd z głównej szosy do promu to 
dodatkowe 2,5 km, trasa przez wyspę Ytterön aż na koniec wyspy 
Hästholmen 4 km (w jedną stronę, powrót tą samą drogą).
7) Po dojechaniu do Torhamn miniesz po lewej stronie kościół, 
za kościołem na skrzyżowaniu jedź prosto (drogowskazy na 
„Hamn” oraz „Skärgårdstra�ken”), a po kolejnych 100 m odbij 

w lewo na wąską asfaltową drogę w kierunku Torhamns Udde. 
8) Otwórz furtki i jedź dalej na południe - do samej wody! 
Przylądek Torhamn to najbardziej na pd-wschód wysunięty punkt 
Szwecji, rezerwat przyrody ze świetnym widokiem na wyspy 
wschodniego archipelagu a przez kilka dni w roku… poligon 
wojskowy! Po obejrzeniu rezerwatu wróć do Torhamn. 
9) Przed kościołem skręć w prawo na Kristianopel. Po 250 m 
po lewej stronie miniesz sklep spożywczy ICA – może warto 
uzupełnić zapasy? Jedź dalej prosto zgodnie z drogowskazami 
na Kristianopel. 
10) 3 km za Torhamn skręć w lewo na Jämjö (chyba że chcesz 
skrócić trasę – kieruj się wtedy prosto na Kristianopel, 
zaoszczędzisz około 6 km).
11) Po niecałych 3 km dojedziesz ponownie do szosy 
Jämjö-Torhamn – skręć w prawo, ale po 350 m odbij znów 
w prawo na wąską szosę do Tvisten.
12) Po około 4 km możesz odbić w lewo (różowe strzałki 
na asfalcie z przeciwnego kierunku, pierwsza asfaltówka po 
drodze), żeby zatrzymać się nad jeziorem Färskesjön (około 1300 
m w bok od trasy). Wróć potem w to samo miejsce i jedź dalej 
aż do szosy z Konungshamn do Jämjö (Konungshamnsvägen).
13) Skręć w lewo a po 1700 m w prawo na Skearyd (możesz też 
wcześniej skręcić w prawo na Hallen, żeby szybciej dojechać 
do szosy Torhamn-Kristianopel). 
14) Po kolejnych 3,7 km krętej wąskiej asfaltówki dojedziesz 
do szosy Jämjö-Klakebäck (Klakebäcksvägen), którą być może 
jechałeś poprzedniego dnia – skręć w prawo.
15) W Klakebäck skręć w lewo na Kristianopel.
16) Po dojechaniu do szosy Fågelmara-Kristianopel skręć w prawo 
i wróć na kemping.


