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DZIEŃ 3

POWRÓT PRZEZ PÓŁNOCNE LASY 70 km

+ 10 km jeśli zajedziesz do centrum Karlskrony

1 Z kempingu zjedź do głównej drogi i skręć w prawo.

2 W miejscowości Kullåkra skręć w prawo na 

Saxemara (droga Vierydsvägen).

3 1 km dalej, zaraz za mostkiem przez rzekę Bräkneån, 

skręć w lewo na Hakarp.

4 Kręta droga z licznymi krótkimi podjazdami 

doprowadzi Cię po 4,5 km do węzła szosy E22 – 

skręć w prawo i przejedź pod E22.

5 Na kolejnym skrzyżowaniu odbij w prawo na 

Ronneby – to odcinek prowadzący dawną główną 

szosą (Galma riksvägen), dość szeroką i miejscami 

monotonną, ale ruch na niej nie jest taki duży.

6 Po 9,5 km dojedziesz do drogi 27 – skręć w lewo 

na Växjö i Kallinge, ze względu na ruch trzymaj się 

pobocza, jest dość szerokie, to tylko 700 m. Jedź 

w prawo najbliższym zjazdem (na Eringsboda/

Kallinge).

7 Skręć w pierwszą drogę w lewo na Eringsboda/

Hasselstad  (zanim dojedziesz do  lotniska), 

tu ruch będzie już mniejszy a i droga węższa 

i przyjemniejsza.

8 1,7 km dalej, w miejscowości Hasselstad, jedź dalej 

główną drogą w prawo na Eringsboda (nie skręcaj 

na Växjö). Ładny odcinek doprowadzi Cię przez las 

na skraj lotniska Kallinge – oprócz lotów rejsowych 

wykorzystuje je też tutejsza jednostka wojskowa, 

więc nie zdziw się, jeśli wysoko nad głową będą Ci 

dzisiaj latały szwedzkie myśliwce JAS 39 Gripen!

9 Około 5 km od Hasselstad, już za lotniskiem, 

dojedziesz do rzeki Ronnebyån, która tutaj 

przepływa przez kilka jezior. Dobre miejsce na 
przystanek to ośrodek sportowy Karlsnäsgården 
(m.in. biegi na orientację, po lewej stronie tuż przed 
mostkiem nad rzeką), przejechałeś już prawie 30 km!

10 Jedź dalej a w Möljeryd kieruj się najpierw prosto 

a potem w prawo na Tving – to kolejna wąska, 

przyjemna i pusta droga asfaltowa przez las.

11 Po 1,5 km kolejne skrzyżowanie – jedź w lewo, 

znów na Tving. Za chwilę po lewej stronie zobaczysz 
jezioro Mållsjön – jeśli chcesz trafić na kąpielisko, 
jedź dalej, po 1 km skręć w lewo w drogę leśną do 
parkingu i kieruj się prosto, aż dojedziesz do jeziora 
(około 250 m od szosy).

12 Po kolejnych 9 km nagroda – długi zjazd do doliny 

rzeki Nättrabyån. Po dojechaniu do szosy 122 

w Måstad skręć w prawo (kierunek Karlskrona).

13 Jedź szosą 122 około 8 km, to dość monotonny 

odcinek, za to bez większych podjazdów. Przejedź 

przez Tving (sklep spożywczy po lewej stronie) 

i w Fridlevstad skręć w prawo na Allatorp. Po 

chwili wyjedziesz z miejscowość i czeka Cię ostatni 

odcinek wąskiej, krętej drogi przez lasy i małe 

osiedla w pobliżu Karlskrony.

14 Po 7 km skręć w prawo na Karlskronę a 600 m 

znów na Karlskronę, ale tym razem w lewo.

15 Na rondzie przy Arena Rosenholm kieruj się prosto 

(ścieżka rowerowa po lewej stronie), przejedź pod 

E22, przetnij tory kolejowe i skręć w lewo (ścieżka 

rowerowa po prawej stronie drogi wjazdowej do 

Karlskrony – tędy wyjeżdżałeś z miasta 2 dni temu).

16 Po n a d   4 0 0   m   z a   k o l e j n ym   r o n d em 

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. Dro-

ga prosto  na prom prowadzi w  lewo pod ulicą 

Sunnavägen (tylko 7 km). Jeśli masz co najmniej 

3 godziny do wypłynięcia promu, nie jedź jeszcze 

na terminal promowy, tylko w prawo do centrum 

Karlskrony cały czas ścieżką rowerową wzdłuż uli-

cy Sunnavägen (ok. 4 km). 

17 Jeśli to Twój pierwszy raz, koniecznie zwiedź 

Karlskronę – rynek z zabytkowymi kościołami, 

wyspę Stumholmen z Muzeum Marynarki Wojennej 

(czynne do 18.00), 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 Ro-

werowego, czyli wzdłuż wschodniego brzegu wy-

spy Wämö ulicami Saltsjöbadsvägen i Hästövägen 

i zgodnie ze strzałkami tras rowerowych na Verkö.

DODATKOWA OPCJA - wydłużenie trasy o 19 km przez 
wąwóz rzeki Nättrabyån, częściowo drogi gruntowe/

szutrowe

W Måstad nie skręcaj na szosę 122 w prawo, tylko 
w lewo (kierunek Växjö). 
Po około 2 km skręć w prawo na Holmsjö. 
Po kolejnych 400 m w Alnaryd na łuku drogi zjedź 
z asfaltu prosto na „Alnaryd N”. Jadąc cały czas 
prosto dojedziesz do dawnej linii kolejowej w wą-
wozie rzeki Nättrabyån – prowadzi tędy szlak rowe-
rowy Krösnabaneleden (czerwone tabliczki). 
Jedź zachodnim brzegiem rzeki około 4,5 km aż do 
drugiego mostu – tu szlak rowerowy odbija w lewo, 
a Ty pojedź w prawo przez Blåningsmåla (spory 
podjazd…) aż dojedziesz do asfaltu. 
Skręć w prawo na asfalt (jeśli potrzebujesz postoju, 
350 m dalej skręć w lewo na Guttemåla – po 500 
m dojedziesz do kąpieliska nad jeziorem). 
Wróć do Alnaryd a potem szosą 122 do Tving - 
patrz opis trasy od punktu 13.
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