
Rowerowy Rajd
Trasa 3B - Przez lasy do Karlskrony

Informacje Ogólne
• Długość trasy: 80 km (łącznie z dojazdem do centrum Karlskrony)

Telefon alarmowy: +48 727 906 867

Z Kristianopel jedź na zachód do Fågelmara, przetnij E22 i kieruj się cały czas na Flyeryd. W Flyeryd przetnij główną szosę i jedź 
prosto na Rödeby. Po 15 km (jeszcze przed Rödeby) skręć w prawo na Bergtorp. Po 3 km dojedziesz do kolejnego skrzyżowania, 
skręć w lewo na Rödeby i po 250 m w prawo na Spjutsbygd. W Spjutsbygd przejedź przez tory kolejowe i dojedź do głównej drogi 
28. Skręć w lewo na Karlskronę (droga 28), ale po 450 m skręć w prawo na Hörryda. Po 6 km dojedziesz do drogi 122 -  skręć 
w lewo i po 350 m w prawo na Nättraby i Björkeryd. W Björkeryd skręć w lewo pod górę na Fridlevstad, potem kieruj się prosto 
na Bränteknuva. W Bränteknuva jedź prosto (droga szutrowa), żeby dojechać do Nättraby. Kieruj się do centrum Nättraby w prawo 
ulicą Gamla Landsvägen i po 250 m w lewo Gamla Dalbyvägen. Przejedź pod E22 i po kolejnych 350 m skręć w lewo na trasę 
rowerową do Karlskrony (niebieska trasa). Trzymaj się niebieskich i czerwonych strzałek („pod prąd”) aż miniesz rondo 
z supermarketem City Gross. Po chwili wyjedziesz nad brzeg zatoki morskiej i możesz skręcić w prawo zgodnie z czerwonymi 
drogowskazami dla rowerów prowadzącymi do centrum Karlskrony. Z centrum Karlskrony powrót na prom białą trasą.  
Uwaga – trasa bez oznaczeń, sugerujemy trzymać się pilota lub korzystać z pliku gpx!
Różnica wzniesień w sumie ok. 340 m. Trasa prowadzi w całości drogami asfaltowymi, poza krótkim odcinkiem przed Nättraby, 
który można ominąć jadąc inną drogą.
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Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.  © Lantmäteriet


