
Rowerowy Rajd
Trasa 2B - Do Kalmaru i z powrotem

Telefon alarmowy: +48 727 906 867
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Telefon alarmowy: +48 727 906 867

Informacje Ogólne
• Długość trasy: 65 km w jedną stronę, łącznie 130 km.

Wyjedź z Kristianopel na północ różową trasą przez Brömsebro do Gettnabo. Skręć w prawo zgodnie z oznaczeniami szlaku 
rowerowego Cykelspåret i przejedź przez Torsås (w centrum w lewo na Kalmar i po 40 m w prawo na Kalmar drogą 130) i 
Söderåkra (w lewo na Kalmar, mostem nad E22). Za E22 skręć od razu w lewo na Hagby a po 1 km jeszcze raz w lewo na Halltorp. 
W Halltorp skręć na rondzie w prawo na Voxtorp i po 600 m w lewo znów na Voxtorp. W Voxtorp jedź cały czas prosto na 
Vassmolösa i Kalmar. Po dojechaniu do głównej drogi skręć w lewo na Kalmar. Tuż przed dojazdem do E22 skręć w prawo zgodnie 
z oznaczeniami trasy rowerowej E22N. Przejedź pod szosą E22 i skręć w prawo ponownie zgodnie ze strzałką na E22N. 
Po 1 km w Ljungbyholm skręć zgodnie z oznaczeniami szlaku rowerowego na Kalmar w lewo w Tomtebyvägen, jedź dalej prosto 
i przetnij szosę kierując się drogowskazem na Smedby. Po 500 m skręć w prawo w drogę gruntową (aleję), żeby dojechać do 
asfaltowej ścieżki rowerowej do Kalmaru. Dojazd do centrum wzdłuż Ståthållaregatan lub Södra Vägen. W Kalmarze koniecznie 
zobacz zamek (Kalmar Slott – wały i dziedzińce) oraz centrum z katedrą na wyspie Kvarnholmen. Możesz też przepłynąć 
z rowerem promem na Olandię bez wysiadania (odejścia co godzinę 13.30-17.30, rejs w obie strony 1 godz., koszt 110 SEK/os). 
Powrót na kemping tą samą trasą, ew. możesz w Rinkabyholm odbić w lewo, żeby zobaczyć średniowieczny kościół w Hossmo.
Trasa płaska (różnica wzniesień ok. 100 m), niemal w całości prowadząca po mało uczęszczanych drogach asfaltowych.
Uwaga – trasa bez oznaczeń!


