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DZIEŃ 1 i 3
Z PROMU NA KEMPING Wariant A - 35 km / Wariant B – 45-60 km / Wariant C - 56 km

1 Przez pierwsze 5 km jedź ścieżką rowerową prowadzącą 
wzdłuż głównej drogi z promu. Na wysokości centrum 
handlowego Amiralen przetnij tory kolejowe i trzymaj 
się oznaczeń niebieskiej trasy Potopu Rowerowego 
(niebieskie strzałki na asfalcie) aż do punktu 10.   

2 Przejedź pod wiaduktem, a następnie skręć w lewo i jedź 
wzdłuż torów kolejowych. Przeciąwszy tory, trzymaj się 
ścieżki rowerowej. 

3 Przejedź pod ulicą Sunnavägen, skręć w prawo i trzymaj 
się cały czas ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż głównej 
drogi wyjazdowej z Karlskrony (ulice Sunnavägen 
i Ronnebyvägen). Po lewej stronie miniesz kemping 
Skönstavik i zobaczysz zatokę morską. 

4 Przed mostem nad szosą E22 ścieżka rowerowa odłącza 
się od głównej trasy – zostań na ścieżce rowerowej.

5 Tuż przed wiaduktem skręć w lewo a po przecięciu torów 
kolejowych w prawo na ścieżkę rowerową, kierując się 
drogowskazami dla trasy rowerowej do Nättraby.

6 Po dojechaniu do miejscowości Nättraby skręć w lewo 
w Gamla Dalbyvägen. Zjedź w dół w stronę mostu nad 
potokiem Nättrabyån.

7 Nad potokiem zobaczysz kamienny XII-wieczny kościół. 
Tuż obok znajduje się cmentarz, na którym pochowany 
jest Vittus Andersson – gospodarz, którego wyspę zajął 
król Karol XI zakładając Karlskronę. Masz za sobą już 
15 km – może czas na przystanek?

8 Po drugiej stronie potoku skręć w lewo, przejedź koło 
sklepu spożywczego (dla wariantu A ostatni sklep 
na trasie!) i trzymaj się cały czas prowadzącej przez 
Nättraby głównej ulicy Mjöviksvägen. 

9 Minąwszy miejscowość Grönadal skręć w lewo na 
Färmanstorp.

10 Na skrzyżowaniu z główną drogą wybierz jeden 
z wariantów trasy:

WARIANT A (najkrótsza droga na kemping)
11 Nie zwracaj już dalej uwagi na strzałki na asfalcie - na 

skrzyżowaniu skręć w prawo i dojedź do szosy E22. 
Opcja - jeśli nie chcesz za długo jechać wzdłuż głów-
nej szosy, możesz po 350 m skręcić w lewo w drogę 
gruntową Åsavägen a po kolejnych 350 m znów w lewo 
i polnymi drogami dojechać do szosy E22 przy kościele 
Förkärla – pod warunkiem, że nie jedziesz na rowerze 
szosowym…

12 Od ronda kieruj się w lewo (na zachód) ścieżką rowerową 
po lewej stronie szosy E22.

13 Po około 4 km dojedziesz do kolejnego ronda (stacja 
Shell ze sklepem). Skręć w lewo na Kuggeboda 
i Ronneby havscamping.

14 Jedź cały czas prosto, przejedź przez Listerby, Yxnarum 
i Bredäng i dopiero 6,5 km od ronda skręć w lewo na 
Torkö, Bökenäs i Ronneby havscamping. Do celu już 
tylko 1,5 km! 

WARIANT B (przez Johannishus)
15 Nie zwracaj już dalej uwagi na strzałki na asfalcie - na 

skrzyżowaniu skręć w prawo i dojedź do szosy E22. 
16 Przetnij E22 na rondzie i kieruj się dalej na północ 

w stronę Johannishus.
17 W miejscowości Johannishus przetnij tory kolejowe i jedź 

cały czas prosto aż do głównej szosy, a następnie skręć 
na nią w lewo na południowy zachód.

18 Wkrótce zobaczysz po lewej stronie średniowieczny 
kościół w Hjortsberga a po prawej zabytkową dzwonnicę. 
Za nią rozciąga się cmentarzysko z epoki wikingów 
z zachowanymi grobami z głazów ustawianych m. in. 
w kształt łodzi. Obowiązkowy przystanek!
Z cmentarzyska kieruj się dalej tą samą drogą na po-
łudnie (Tvingvägen). Jeśli szukasz sklepu spożywczego, 
skręć w pierwszą drogę w lewo (ulica Johannishusvä-
gen), to tylko 650 m, potem wróć tą samą drogą.

19 Po 3,5 km od cmentarzyska skręć na parking ze 
skandynawskim symbolem atrakcji turystycznej po lewej 
stronie drogi: 
Idąc ścieżką z parkingu po 150 m dojdziesz do kamie-
nia runicznego Björketorpsstenen z zagadkowym napi-
sem-klątwą sprzed 1300 lat! 

20 400 m dalej przetnij E22 i jedź nadal na południe 
(kierunek Gärestad).

21 1,2 km dalej skręć w lewo na Yxnarum. W Yxnarum skręć 
w prawo na Kuggeboda i kemping. 

22 Po kolejnych 3,5 km skręć w lewo na Torkö, Bökenäs 
i Ronneby havscamping.

Jeśli nie chcesz za szybko dojeżdżać do kempingu 
a jutro nie zdążysz zobaczyć Ronneby, możesz jeszcze 
dziś zajechać do centrum miasteczka – w punkcie 18 
nie skręcaj na Yxnarum  tylko jedź cały czas prosto, po 
6 km będziesz na rynku w Ronneby. Powrót na kem-
ping przez Ronneby Brunn, Fornanäs (Fornanäsvägen) 
i Oxlaby (patrz też opis trasy „Ronneby i Ekenäs”). W ten 
sposób dokładasz do swojej trasy około 15 km.

WARIANT C (wyspy Almö i Hasslö)
23 Kieruj się nadal niebieskimi strzałkami na asfalcie - na 

skrzyżowaniu skręć w lewo (na południe). 
24 Po prawej stronie drogi, już na przesmyku łączącym 

stały ląd z wyspą Almö, znajduje się Hjortahammar 
– cmentarzysko z epoki wikingów! Poszukaj grobów 
wyznaczonych przez głazy ustawione w kształt łodzi. 
Może spotkasz też szwedzkie owce… Dalej droga 
prowadzi przez wyspę Almö - rezerwat przyrody, ale też 
pole golfowe.

25 Południowy kraniec wyspy Almö oraz grobla prowadząca 
na wyspę Hasslö to najlepsze miejsca widokowe na 
archipelag wokół Karlskrony. Po prawej stronie grobli 
miniesz XIX-wieczną twierdzę Västra Hästholmen, 
broniącą dawniej dostępu do Karlskrony od zachodu 
(nieudostępniona do zwiedzania).

26 Wyspa Hasslö nazywana bywa „małymi Hawajami” 
z powodu wyjątkowo dużej jak na Szwecję liczby dni 
słonecznych. Przemierzaj malownicze uliczki z typowymi 
szwedzkimi drewnianymi domkami oraz zobacz, jak 
wygląda szwedzka prowincja! 
Na wyspie znajdziesz też sklep spożywczy.

27 Tuż przed portem rybackim skręć w prawo i dojedź do 
zatoki Sandvik – trafisz na osłonięte od wiatru kąpielisko 
i świetne miejsce na piknik.
Po odpoczynku wróć ta samą drogą na ląd stały i kieruj 
się na kemping zgodnie z opisem wariantu A od punktu 
10. 
Możesz też oczywiście pojechać na kemping dłuższą 
drogą, czyli połączyć wariant C i B - to tylko dodatkowe 
7 km!
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