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DZIEŃ 1 i 3

Z PROMU NA KEMPING 59-65 km 

Wariant A (łatwiejszy) 59 km / Wariant B (trudniejszy) 65 km

TERMINAL PROMOWY W KARLSKRONIE 

1 Przez pierwsze 5 km jedź ścieżką rowerową prowadzącą 

wzdłuż głównej drogi z promu. Przy centrum handlowym 

przetnij tory kolejowe i trzymaj się oznaczeń niebieskiej 

trasy Potopu Rowerowego (niebieskie strzałki na asfalcie) 

aż do punktu 9.   

2 Przejedź pod wiaduktem i skręć w lewo wzdłuż torów. 

Przeciąwszy tory, trzymaj się ścieżki rowerowej. 

3 Przejedź pod ulicą Sunnavägen, skręć w prawo i trzymaj 

się ścieżki rowerowej wzdłuż głównej drogi wyjazdowej 

z Karlskrony (ulice Sunnavägen i Ronnebyvägen). 

4 Przed mostem nad E22 odbij w lewo (ścieżka rowerowa).

5 Tuż przed wiaduktem skręć w lewo a za torami kolejowymi 

w prawo na ścieżkę rowerową (drogowskazy trasy 

rowerowej do Nättraby).

6 W Nättraby skręć w lewo w Gamla Dalbyvägen. Zjedź 

w dół w stronę mostu nad potokiem Nättrabyån (nad 

potokiem kamienny XII-wieczny kościół). Masz za sobą 

już 15 km – może czas na przystanek?

7 Po drugiej stronie potoku skręć w lewo, przejedź koło 

sklepu spożywczego i trzymaj się prowadzącej przez 

Nättraby głównej ulicy Mjöviksvägen. 

8 Minąwszy miejscowość Grönadal skręć w lewo na 

Färmanstorp.

9 Na skrzyżowaniu z główną drogą wybierz jeden 

z wariantów:

WARIANT A (najłatwiejsza droga na kemping)
9 Nie zwracaj dalej uwagi na strzałki - skręć w prawo 

i dojedź do szosy E22. 

10 Od ronda kieruj się w lewo ścieżką rowerową po lewej 

stronie szosy. 

11 Po około 5 km jazdy wzdłuż szosy, 1 km za kolejnym 

rondem, ścieżka rowerowa odbija w lewo.

12 Na skrzyżowaniu (1,4 km dalej) skręć w lewo, to już 

właściwie droga dojazdowa do Ronneby.

13 Po 3,5 km dojedziesz do skrzyżowania z szosą do portu 

(Hamnvägen). Przetnij ją przejazdem rowerowym i jedź 

dalej prosto pod górę ścieżką rowerową a potem ulicą 

(przedłużenie Gärestadsvägen).

14 Przejedź mostkiem nad torami kolejowymi i jedź w lewo 

ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Karlskronavägen (po 

drugiej stronie).

15 1 km dalej dojedziesz do dużego ronda – jedź dalej 

prosto wzdłuż oznaczonej jako ślepa ulicy Gustaf Arnolds 

gata. Na kolejnym skrzyżowaniu skręć w prawo do góry 

(Gångbrogatan) a za chwilę w lewo w Kungsgatan.

16 Po chwili miniesz duży sklep spożywczy Willys i dojedziesz 

do rynku. To już centrum miasteczka, za Tobą 37 km, do 

celu zostało Ci 22 km drogi. 

Poświęć trochę czasu na obejrzenie Ronneby – ciekawy jest 
zwłaszcza średniowieczny kościół na wzgórzu z zachowanym 
zabytkowym wyposażeniem, drewniana zabudowa za kościo-
łem i przełom rzeki przy dawnych młynach. 
Warto też podjechać do dawnego uzdrowiska Ronneby Brunn 
z ogromnym parkiem zdrojowym, starymi willami i widokiem 
z wysokich skał nad stawami (dojazd: przejedź na drugą stronę 
rzeki i zaraz za torami kolejowymi kieruj się ścieżką rowerową 
w lewo, cały czas wzdłuż rzeki, aż po prawej stronie zobaczysz 
park, około 1,5 km).
Pomyśl też o zakupach – po drodze na kemping nie znajdziesz 
już żadnego sklepu…
Wyjazd z Ronneby: z rynku kieruj się ścieżką rowerową w pra-

wo wzdłuż ulicy Strandgatan aż do ronda.

17 Skręć w lewo w Vierydsvägen, przejedź przez tory 

i kieruj się cały czas ścieżką rowerową najpierw po lewej 

a potem po prawej stronie ulicy. Przejedź brzegiem jeziora 

Härstorpssjön i dalej prosto wyjeżdżając z Ronneby.

18 Po ok. 4,5 km na skrzyżowaniu zobaczysz po prawej 

stronie wielki głaz a po lewej zatokę morską – jedź dalej 

prosto na Saxemara. Przed Tobą najładniejszy, ale też 

najtrudniejszy odcinek trasy, sporo krótkich podjazdów 

i zjazdów.

19 Przejedź Saxemara i Skönevik. Jeśli chcesz się zatrzymać, 

dobre miejsce znajdziesz w Vieryd (za potokiem po lewej 

stronie), 9,5 km za skrzyżowaniem z wielkim głazem.

20 5,5 km za Vieryd dojedziesz do skrzyżowania. To już 

właściwie koniec górek. Skręć w lewo na Järnavik, do 

celu już tylko 3 km!

21 Tuż przed portem odbij w lewo na Järnaviks Camping. 

To ostatni podjazd, za 800 m będziesz już na kempingu

KEMPING JÄRNAVIKS CAMPING.

WARIANT B (przez Johannishus, Hjälmseryd i Garnanäs, 
czyli więcej zwiedzania i więcej gór)
22 Nie zwracaj dalej uwagi na strzałki - skręć w prawo 

i dojedź do szosy E22.

23 Przetnij E22 na rondzie i kieruj się dalej na Johannishus.

24 W Johannishus przetnij tory i jedź prosto aż do głównej 

szosy. Skręć na nią w lewo (kierunek Ronneby).

25 Zaraz za przejazdem kolejowym zobaczysz po lewej 

stronie średniowieczny kościół w Hjortsberga a po prawej 

dzwonnicę. Za nią rozciąga się cmentarzysko z epoki 

wikingów. Obowiązkowy przystanek!

26 750 m dalej skręć w prawo na Edestad.

27 Zanim dojedziesz do E22 skręć w prawo pod górę 

w Hamrabacksvägen (zaraz za tabliczką z nazwą 

przystanku Levalunda, 1,7 km od kościoła w Edestad) 

w kierunku Gärestad. Przejedź pod E22 (odcinek 

szutrowy). 

28 W Gärestad jedź dalej w lewo a po dojechaniu do 

Gärestadsvägen w prawo łącząc się z trasą A. Dalej do 

centrum Ronneby zgodnie z opisem trasy A punkty 14-17. 

Wyjedź z Ronneby tak jak trasa A.

29 Zaraz za jeziorem skręć w prawo na Hjälmseryd – bardzo 

ładna, wąska i kręta droga asfaltowa przez las oraz wiele 

krótkich i stromych podjazdów!

30 Za Hjälmseryd, niecałe 9 km od jeziora, wyjedziesz z lasu 

nad morzem w miejscowości Vieryd, łącząc się ponownie 

z trasą A – skręć w prawo.

31 3,2 km dalej, na łuku drogi przy dużym gospodarstwie 

skręć w lewo w wąską asfaltową drogę bez oznaczeń 

(pojawiają się tu tabliczki szlaku rowerowego 

Bräkneleden).

32 Za mostkiem nad Bräkneån dojedziesz do Sonekullavägen 

– skręć w lewo (zgodnie z oznaczeniami szlaku 

rowerowego). 

33 Za Biskopsmåla na skrzyżowaniu za znakiem STOP skręć 

w lewo na Garnanäs. 

34 W Garnanäs przejedź mostkiem nad zatoką, skręć 

w prawo (szutrowa ulica Spjutsövägen) i jedź dalej prosto. 

Za przewężeniem (słupek na środku drogi) skręć w lewo 

w dół. Po dojechaniu do asfaltu skręć w prawo.

35 Jedź szosą na północ, ale w Anneberg po 1,8 km odbij 

wraz ze szlakiem na leśną drogę w lewo. Kieruj się drogą 

przez las (trudny odcinek), do kempingu już tylko 1 km!
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