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Rowerowy Potop AZS

Informacje Ogólne

Długość trasy: 65 km
(z możliwością przedłużenia)

Łatwa i w całości niemal płaska trasa. W pierwszej części poprowadzi Cię ścieżkami rowerowymi do miasteczka Nättraby 
z zabytkowym kościołem i malowniczą drewnianą zabudową – czekają Cię więc typowe krajobrazy szwedzkiej prowincji. 
Druga połowa trasy wiedzie mostami i groblami przez archipelag aż na południowy kraniec wyspy Hasslö. Po drodze 
cmentarzysko wikingów Hjortahammar i twierdza Västra Hästholmen oraz wyśmienite widoki na archipelag wokół Karl-
skrony, zwłaszcza z grobli i mostu miedzy wyspami Almö i Hasslö.

Trasę można łatwo wydłużyć o centrum Karlskrony, to tylko dodatkowe 12 km. 

Trasa niebieska



Opis Szlaku
TRASA PODSTAWOWA z terminalu promowego na wyspy Almö i Hasslö i z powrotem, niebieskie strzałki

1 Po prawej stronie mijasz ruiny grodziska Lyckå slott 
(pozostałości dawnej średniowiecznej twierdzy duńskiej) –
jeśli chcesz zobaczyć ruiny, przejedź na drugą stronę drogi.

2 Przetnij tory kolejowe i jedź prosto, trzymając się 
drogowskazów prowadzących do centrum Karlskrony.

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

4 Za tunelem skręć w prawo i trzymaj się cały czas ścieżki 
rowerowej biegnącej wzdłuż głównej drogi wyjazdowej 
z Karlskrony (ulice Sunnavägen i Ronnebyvägen). Zwróć 
uwagę na rozciągającą się po lewej malowniczą zatokę 
morską! 

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

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

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

8 Nad potokiem zobaczysz kamienny XII-wieczny kościół. Tuż 
obok znajduje się cmentarz, na którym pochowany jest 
Vittus Andersson – na jego ziemi król Karol XI zbudował 
miasto Karlskronę. Jeśli potrzebujesz uzupełnić zapasy, 
odwiedź znajdujący się po drugiej stronie wody sklep 
spożywczy. 

9 Po drugiej stronie potoku skręć w lewo i trzymaj się 
cały czas prowadzącej przez Nättraby głównej ulicy 
Mjöviksvägen, wzdłuż której stoi wiele typowych 
drewnianych szwedzkich domków. 

10 Minąwszy miejscowość Grönadal skręć w lewo na 
Färmanstorp. 

11 Na skrzyżowaniu skręć w lewo (na południe). 
12 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! 

13 Południowy kraniec wyspy Almö oraz grobla prowadząca 
na wyspę Hasslö to najlepsze miejsca widokowe na 
archipelag wokół Karlskrony (w sumie 1650 wysp!). Po 
prawej stronie grobli miniesz XIX-wieczną twierdzę Västra 
Hästholmen, broniącą dawniej dostępu do Karlskrony od 
zachodu (nieudostępniona do zwiedzania). 

14 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.

15 Tuż przed portem rybackim skręć w prawo a potem jeszcze 
raz w prawo w Sandviksvägen.

16 Zatoka Sandvik – osłonięte od wiatru kąpielisko, świetne 
miejsce na piknik! 

POWRÓT NA PROM
Powrót w całości tą samą trasą – możesz też wybrać jedną z opcji poniżej.

DODATKOWE OPCJE bez oznaczeń
Droga wzdłuż wybrzeża na Almö: dla urozmaicenia powro-
tu polecamy krótki odcinek dawną drogą gruntową wzdłuż 

samego brzegu morza. Będąc już na wyspie Almö skręć z szosy 
w prawo na kąpielisko Hajvar (tuż koło przystanku autobuso-
wego Hajvar). Zanim dojedziesz do parkingu i kąpieliska (które 
zresztą jest przeznaczone dla naturystów), skręć w lewo w dro-
gę wzdłuż brzegu morza, szlakiem Almöleden (pomarańczowe 
słupki) – cały czas ze świetnym widokiem na Karlskronę i pół-
wysep Tromtö. Po około 1,5 km dojedziesz do parkingu Tjura-
viken – skręć w prawo i wróć na szosę.

Półwysep Tromtö: krótka pętla po leśnych drogach wokół 
półwyspu Tromtö. Wracając zjedź z szosy w prawo zaraz 

za cmentarzyskiem wikingów Hjortahammar (drogowskaz na 
rezerwat przyrody Tromtö Naturreservat). Jedź prosto gruntową 
drogą a 400 za parkingiem skręć w prawo. W kilku miejscach 
możesz odbić nad brzeg morza, a trzymając się cały czas tej 
samej drogi dojedziesz do majątku hrabiego Wachtmeistera. 
Skręć w lewo i wróć do szosy.

Powrót przez Rosenholm: kolejny pomysł dla tych, którzy 
nie lubią wracać tą samą trasą – i nie boją się kilku krótkich 

podjazdów… Trasa tylko ok. 1 km dłuższa. Wracając przejedź 
koło kościoła w Nättraby, ale nie skręcaj na ścieżkę rowerową 
do Karlskrony w prawo, tylko jedź dalej prosto ulicą Gamla Dal-
byvägen pod szosą E22. Skręć w prawo w Gamla Landsvägen. 
Około 1,9 km dalej skręć w lewo (drogowskaz na Allatorp). Po 
kolejnych 3,5 km wąska kręta asfaltowa szosa doprowadzi Cię 

do ronda przy obiektach sportowych Rosenholm. Kieruj się na 
rondzie prosto, przejedź pod szosą E22 i przez tory kolejowe, 
i skręć w lewo wracając na trasę, którą jechałeś rano. 

Prom z Hasslö do Karlskrony: jeśli nie chcesz wracać tą 
samą trasą, sprawdź rozkład rejsów z Hasslö do centrum 

Karskrony. Stateczki odpływają z przystani Horn - w drodze po-
wrotnej skręć w prawo (przed stacją benzynową) w Hornvägen. 
1200 m dalej skręć w prawo przed kościołem (nadal Hornvä-
gen). Wkrótce dojedziesz do przystani. Linia kursuje przez cały 
rok, ale to tylko klika odpłynięć dziennie: sprawdź wcześniej 
rozkład u pilotów! Na każdy rejs statek może zabrać tylko kilka 
rowerów. Cena około 40 SEK. Stateczki dopływają do centrum 
Karlskrony, w pobliżu przystani promów na Aspö – powrót na 
terminal z centrum białą trasą, około 11 km. 

Przejazd do centrum Karlskrony: wracając z Nättraby, 
po minięciu ronda ze sklepem City Gross i dojechaniu nad 

brzeg morza w punkcie 4, nie skręcaj w lewo w tunel pod szo-
są, tylko w prawo zgodnie z drogowskazami trasy rowerowej do 
centrum. Jedź dalej cały czas prosto ścieżką rowerową wzdłuż 
ulicy Sunnavägen a potem wzdłuż brzegu morza aż do centrum 
Karlskrony, około 4 km. 
A w centrum możesz zwiedzić miasto, zajrzeć do Muzeum Mor-
skiego, zjeść lunch albo lody, pochodzić po sklepach albo wy-
kąpać się w morzu! Powrót białą trasą od portu jachtowego 
wzdłuż wschodniego wybrzeża.
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