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Telefon alarmowy: +48 727 906 867

DZIEŃ 1
Z PROMU NA KEMPING  
WARIANT A 41 KM / WARIANT B 70 KM 
Przede wszystkim drogi asfaltowe (wariant A 2,8 km drogą 
szutrową, wariant B łącznie 7 km bez asfaltu ).

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 zielonej i różowej trasy 
Potopu Rowerowego (zielone i różowe strzałki na asfalcie).  
2) Jedź ścieżkami rowerowymi wzdłuż ulic Stationsvägen 
oraz Riksvägen aż do wyjazdu z miasta - przed drogą E22 
skręć w prawo (wschód) na idącą równolegle do głównej 
trasy ścieżkę rowerową (obok kościoła w Lösen oraz parku 
rozrywki Barnens Gård).
3) Skręć w prowadzącą na południe drogę do Ramdala/-
Sturkö.
4) Na skrzyżowaniu z drogą odchodzącą w lewo 
na Ramdala wybierz jeden z wariantów trasy:

WARIANT A (najkrótsza droga na kemping)
4) Skręć w lewo na Ramdala trzymając się nadal różowych 
strzałek na asfalcie.
5) Odbij w prawo zgodnie z żółtymi drogowskazami na 
Säby i Åby. Trzymaj się szlaku rowerowego (Cykelspåret). 
Uwaga – za Åby odcinek drogi gruntowej 2,8 km.
6) Dojechawszy do asfaltowej drogi Torhamnsvägen w 
Jämjö skręć w lewo w stronę centrum Jämjö (ścieżka 
rowerowa po prawej stronie szosy). 
7) Na skrzyżowaniu z główną trasą E22 skręć w prawo 
(ulica Västra Riksvägen koło supermarketu ICA – najlepsze 
miejsce na zakupy), 
a kawałek dalej znów w prawo w Klakebäcksvägen.
8) Wyjeżdżając z Jämjö skręć w lewo zgodnie 
z drogowskazem na Klakebäck. 
9) Po 7 km dojedziesz do drogi wzdłuż wschodniego 
wybrzeża, skręć w lewo na Kristianopel.
10) Po kolejnych 8 km skręć w prawo (znów zgodnie 
z drogowskazem na Kristianopel). 
11) 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.

WARIANT B (wyspy Senioren i Sturkö)
4)  Jedź dalej prosto na wyspy Sturkö i Tjurkö. 
12)  Przejedź przez imponujący most nad cieśniną 
Mocklösund. Po drugiej stronie, na wyspie Senoren 
znajdują się toalety, a obok nich idealne miejsce na piknik.
13) Na Sturkö (największej wyspie archipelagu Karlskrony) 
dojedź do wiatraka i skręć zaraz za nim w lewo w ulicę 
Kyrkvägen – chyba że potrzebujesz sklepu spożywczego, 
jest kawałek dalej po lewej stronie drogi.
14) 2,6 km dalej skręć w prawo w Sturkmans väg 
(drogowskaz na rezerwat przyrody Uttorps naturresevat).
15) Po 600 m skończy się asfalt – jedź dalej, przejedź przez 
parking i jedź prosto jeszcze 600 m aż do końca drogi – 
dotrzesz na dzikie skaliste południowe wybrzeże Sturkö, 
ze świetnymi widokami, śladami małych kamieniołomów 
i dawnymi instalacjami wojskowymi. Po odpoczynku cofnij 
się do pierwszego rozjazdu (tuż przed parkingiem) i skręć 
w prawo.
16) Skręć w pierwszą drogę w lewo (kieruj się żółtymi 
strzałkami Uttorpsrundan, po drodze uważaj na przeszkody 
dla pasących się tu zwierząt w postaci metalowych szyn 
leżących w poprzek drogi). Zamknij pętlę mijając kościół 
i wracając na ulicę Kyrkvägen (jeśli chcesz się wykąpać, 
skręć przed kościołem w lewo w Idrottsvägen na kemping 
Sturkö). Wróć do punktu 4 po tej samej trasie i kieruj się 
na kemping zgodnie z opisem wariantu A (od punktu 4).

Różnica wysokości dla całej trasy: wariant A około 130 m, 
wariant B ok 230 m.


