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DZIEŃ 1
Z PROMU NA KEMPING - TREKKING  
60 KM 
Po leśnych drogach, drogach szutrowych i ścieżkach przez 
las

1) Przez pierwsze 5 km jedź ścieżką rowerową prowadzącą 
wzdłuż głównej drogi z promu. Na wysokości centrum 
handlowego Amiralen przetnij tory kolejowe i skręć w 
prawo - trzymaj się oznaczeń żółtej trasy Potopu Rowero-
wego (żółte strzałki na asfalcie) i jedź ścieżkami rowerowy-
mi wzdłuż ulic Stationsvägen, 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 ulic 
Stålvägen i Friluftsvägen na „Bastasjö friluftsområde”.
4) Na końcu ulicy Friluftsvägen dotrzesz do dużego 
parkingu (koniec asfaltu) a po chwili nad jezioro Bastasjön. 
Zaczyna się tu wiele tras biegowych - kieruj się ścieżką 
wzdłuż zach. brzegu jeziora zgodnie z pomarańczowymi 
oznaczeniami szlaku pieszego na słupkach. Jeśli nie jedziesz 
w grupie, upewnij się u pilotów jak tra�ć!
Czeka Cię teraz najtrudniejszy odcinek całej trasy – ok. 7 km 
jazdy wąską ścieżką przez las, sporo krótkich zjazdów 
i podjazdów. Uważaj na korzenie, kamienie i kładki! 
5) Po około 7 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, nie zwracaj od tego 
momentu uwagi na żółte strzałki, kieruj się pomarańczo-
wym szlakiem w lewo (na wschód)!
11) 1 km dalej czeka Cię skręt w prawo. Wkrótce dojedziesz 
do kolejnej drogi asfaltowej - skręć w prawo a po 200 m 
zjedź z asfaltu w lewo (cały czas pomarańczowe słupki!)
12) Po kolejnych 2,2 km skręt w lewo (krótki odcinek po 
asfalcie) – przejedź Flyeboda a za Kättilsboda skręć znów 
w lewo. Po 1,4 km na rozjeździe wybierz drogę w prawo.
13) Klucząc przez las zgodnie z oznaczeniami 
pomarańczowego szlaku dotrzesz wreszcie do asfaltowej 
drogi z Fågelmara do Flyeryd. Skręć na nią w prawo i dalej 
już kieruj się asfaltem, nie szlakiem!
14) Po dojechaniu do Szosy Jämjö – Fågelmara skręć 
w lewo, po chwili dojedziesz do Fågelmara. W Fågelmara 
skręć w prawo (drogowskazy na Kalmar i Karlskronę), 
żeby dojechać do szosy E22. Tuż przed szosą po lewej 
stronie miniesz sklep spożywczy – może warto zaplanować 
zakupy, sklepik w Kristianopel jest jeszcze mniejszy…
15) Jedź ścieżką rowerową w lewo wzdłuż E22 
do skrzyżowania i skręć w prawo na Kristianopel – zostało 
już tylko 6 km!

16) W centrum miasteczka skręć w prawo i dojedź 
do kościoła. Kemping położony jest za kościołem – wjazd 
drogą przy porcie wzdłuż brzegu morza i murów 
obronnych.
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