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Karlskrona i okolice

Zwiedź rowerem
Karlskronę i okolice
Krótsze i dłuższe wycieczki rowerowe po mieście i jego okolicach są niezwykle przyjemne.
W całej Szwecji jest dużo oznakowanych
szlaków i ścieżek rowerowych. Można
również bezpiecznie jeździć korzystając
z bocznych dróg – są one zawsze dobrej
jakości, ruch jest niewielki, a szwedzcy
kierowcy są niezwykle uważni i tolerancyjny
wobec kierowców jednośladów. Miasto i okolice obfitują w wiele ciekawych atrakcji tu-
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rystycznych związanych z morskim dziedzictwem miasta, a także z okresem wypraw
wikingów (kamienie z zapisami runicznymi
i ornamentyką normańską, cmentarzyska
z głazami ustawionymi koliście lub w formie
łodzi).

28
wariant II

VEDEBY
4,5 km
5,0 km

Turystów zachwyca nieskażona przyroda:
skalisty archipelag wysp wokół miasta,
dębowe i sosnowe lasy, jeziora, skały i głazy.
wariant I

Czy wiesz, że…

Karlskrona

GULLBERNA

RINGO

W Szwecji można zapomnieć o taszczeniu ze sobą wielkich butli z wodą mineralną. Woda w każdym
kranie jest nie tylko zdatna do picia, ale również bardzo smaczna. Zapas wody można uzupełnić
wszędzie – w studniach, fontannach, łazienkach na parkingach koło dróg, kampingach, stacjach benzynowych a nawet … ze studni na cmentarzu.

9,5 km

DRAGSÖ
21,5 km
11,2 km
21,9 km
11,0 km

VERKÖ

Informacja i rezerwacja tel. 058 660 92 00
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Rowerowy spacer po mieście

„Rowerowy spacer po mieście”
Zwiedzamy miasto i jego atrakcje

Salto
20,2 km

H3

Ekholmen
24 km

Trosso

H1

12,9 km

H2

19,6 km

H5
H4

S
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14 km

13,2 km

19,1 km

odległość

miejsce

0 km

Terminal promowy

warto zobaczyć

4,5 km

ruiny zamku Lyckå

5,0 km

port rzeczny w Lyckeby

9,5 km

park Vämö

11,0 km

cmentarz zmarłych na dżumę

11,2 km

Browar Niemiecki i góra Browarników
(Bryggareberget)

12,9 km

Park Högland

13,2 km

rynek (Stortorget)

reprezentacyjne, klasycystyczne zabytki śródmieścia

14,0 km

wyspa Stumholmen - Muzeum Morskie

muzeum historii szwedzkiej marynarki wojennej i popularne kąpielisko

16,0 km

Kungsbron

barokowa rezydencja wojewody i Bastion Aurora

16,3 km

Kościół Admiralicji (figura Rosenboma)

Największy kościół drewniany w Szwecji

18,4 km

dzwonnica

19,1 km

stocznia Kockums

zza ogrodzenia można dostrzec „niewidzialne” korwety – sztandarowe
produkty firmy Kockums

19,6 km

dzielnica Björkholmen

dzielnica małych, drewnianych domków, w których mieszkali stoczniowcy

20,2 km

Wyspa Saltö

20,9 km

cmentarz zmarłych na cholerę

21,5 km

wyspa Dragsö

21,9 km

wyspa Brändaholm

24,3 km

targ rybny (Fisktorget)

24,4 km

Muzeum Okręgu Blekinge

35,0 km

Terminal promowy

mały skansen z budownictwem ludowym okolic miasta

16 km

18,4 km

Stumholmen
16,3 km

Karlskrona

panorama miasta

widok na archipelag skalistych wysp, idealne miejsce na piknik, kąpielisko

Wariant I

Wariant II
Przepłynięcie statkiem do Skärfvagård
37,3 km

drewniana, wiejska rezydencja twórcy Karlskrony – admirała Wachtmeistera

Terminal promowy

Trasę można bez trudu pokonać w jeden dzień. Można ją też podzielić na dwa dni korzystając z noclegu w mieście lub skrócić –
rezygnując z jej części (po zwiedzeniu Björkholmen można się bezpośrednio udać w podróż powrotną. Od Skärfvagård można skorzystać z trasy „Wyspy i skaliste wybrzeże”

Informacja i rezerwacja tel. 058 660 92 00
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Wyspy skaliste i wybrzeże

Tving

„Wyspy i skaliste wybrzeże”
28

Podziwiamy szwedzkie, skaliste wybrzeże szkierowe – wyspy na zachód od miasta
odległość

miejsce

warto zobaczyć

0 km

Karlskrona, centrum

6,3 km

Kamping Skönstavik

10,9 km

Skärfvagård

0 km

Karlskrona, centrum

0,4 km

targ rybny (Fisktorget)

przepłynięcie statkiem do Skärfvagård

Skärfvagård

drewniana, wiejska rezydencja twórcy Karlskrony – admirała af Chapmana

Wariant I

Rödeby

drewniana, wiejska rezydencja twórcy Karlskrony – admirała af Chapmana
Wariant II

Johannishus
13 km

Wariant III

Karlskrona
Nätraby

4,5 km

Listerby

0 km

Karlskrona, terminal promowy

13,0 km

Skärfvagård

4,5 km*

Nättraby

Malownicza miejscowość nad rzeką Nättrabyån, kościół z końca XII wieku

7,5 km*

Skavkulla

Przystań z widokiem na archipelag

12,5 km*

rezerwat Tromtö

Las bukowy (w tym „Buk Apostolski” – drzewo złożone z 13 zrośniętych pni), kolonia czapli

12,6 km*

Hjortahammar

Miejce grzebalne z okresu żelaza – głazy tworzące sylwetki łodzi

14,5 km*

wyspa Almö

Piękna wyspa porośnięta dorodnymi dębami, rzadkimi gatunkami krzewów iglastych. Miejsca do zorganizowania pikniku, kapieliska

12,5 km

7,5 km

* od Skärfvagård
Od wyspy Almö można kontynuować podróż w kierunku Ronneby lub podążać trasą „Kraina dębów”
14,5 km

Czy wiesz, że…
Tzw. „prawo wolnościowe” (Allemannsrätten) zapewnia wszystkim obywatelom i turystom dostęp do
przyrody. Oznacza to, że na jedną noc można nawet na gruncie prywatnym rozbić namiot. Trzeba
przy tym stosować się do powszechnie przyjętych zasad: nie wolno pozostawiać śmieci, niszczyć
upraw, płoszyć zwierząt, zakłócać czyjąś prywatność np. biwakując zbyt blisko domów. O zgodę na
biwakowanie w tym samym miejscu na drugą noc trzeba bezwzględnie zapytać właściciela.

Informacja i rezerwacja tel. 058 660 92 00
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Kraina dębów

„Kraina dębów”
Dojazd do Nättraby statkiem Axel z przystani na targu rybnym w Karlskronie.
Trasy „Kraina dębów” i „Wyspy i skaliste wybrzeże” można połączyć.

77,1 km

proponowana
droga powrotna
ok. 50 km

odległość

miejsce

0 km

Nättraby

warto zobaczyć

11,5 km

Johannishus

Kościół Hjortsberga z XIII wieku, niezwykły XVIII wieczny ołtarz, ciekawa dzwonnica,
miejsce grzebalne z okreu żelaza – głazy ustawione w formy łodzi

15,3 km

Björketorp

Kamień z napisami runicznymi (VI w)

19,3 km

Edestad

Kościół z XII wieku. Ciekawa XVI w. dzwonnica oraz kazalnica

24,3 km

Mölleryd

Rezerwat chroniący wał moreny bocznej, porośnięty przez sosny, buki, dęby i leszczynę

34,3 km

Listersjön

Duże jezioro otoczone lasem bukowym. Tereny lęgowe

45,8 km

Alnaryd

Początek części szlaku biegnącego nasypem dawnej kolejki wąskotorowej (zlikwidowanej w 1939 r.). Trasa prowadzi wzdłuż zboczy wału morenowego doliną rzeki
Nättrabyån

54,8 km

Södra Gnetteryd

trzy ogromne głazy narzutowe (największe w Blekinge) dominujące nad sąsiednimi
zabudowaniami

61,5 km

Buskahult

„backstuga” – dawna zagroda bezrolnych chłopów (koniec XIX wieku)

69,5 km

Holmsjö

Jezioro Sillhövden z nenufarami

Z Holmsjö można poruszać się dalej w kierunku północnym do Królestwa Szkła (Glasriket) lub powrócić do Karlskrony
77,1 km - Holmamala kemping

Informacja i rezerwacja tel. 058 660 92 00
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Światowe dziedzictwo

„Światowe dziedzictwo”
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10,5 km

Zwiedzamy Muzeum Morskie w Karlskronie, a także wyspę Aspö z twierdzą Drottningskär
i umocnieniami artylerii nadbrzeżnej
odległość

miejsce

0 km

Karlskrona, Muzeum Morskie

0,5 km

przystań promu na wyspę Aspö

warto zobaczyć

Przepłynięcie na wyspę. Prom bezpłatny.
wyspa Aspö

2,2 km

12,1 km

0,5 km

przystań promowa na wyspie Aspö

2,25 km

Kąpielisko Flöten

3,1 km

Juttudden

cmentarz zmarłych na cholerę i dżumę, stanowiska baterii nadbrzeżnej z
1940 roku (dla dział 57 mm) użytkowane do 1969 roku

4,25 km

twierdza Drottningskär

twierdza razem z bliźniaczą budowlą położoną na wyspie Kungsholmen
po drugiej stronie cieśniny stanowiła część fortyfikacji broniącej wejścia do
portu w Karlskronie, XVI wiek

5,5 km

Fort Ellenabben

Umocnienia linii wybrzeża wyspy (z 1904 r.) ochraniające port wojenny
od strony południowej, będące w użytkowaniu jeszcze w latach 70 XX
wieku

6,6 km

Bateria Ellenabben

kamieniołomy i strzelnica, stanowiska artylerii nadbrzeżnej użytkowane
do 31 grudnia 2000 r.

8,5 km

Ryd

Malownicza wioska na zachodnim brzegu wyspy

10,5 km

Trashallaudden

Sztucznie utworzona równia (po detonacji skał), na której zbudowano
składowisko torped, min, granatów i innego uzbrojenia floty, piękne łąki
nadbrzeżne

12,1 km

Muzeum artylerii nadbrzeżnej KA2

Wystawa prezentująca historię regimentu artylerii nadbrzeżnej. Imponująca
kolekcja umundurowania, uzbrojenia i pojazdów szwedzkiej marynarki i
wojsk lądowych

14 km

Przystań promowa

3,1 km

Ryd

ASPÖ

8,5 km

4,2 km
6,5 km

Kroken
5,5 km

Trasę można skrócić omijając kąpielisko Flöten lub Trashallaudden

Informacja i rezerwacja tel. 058 660 92 00
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Twierdza Kristianopel

„Do dawnej twierdzy w Kristianopel”
– Möckleryd – Torhamn – Sandhamn – Kristianopel – Bröms

trasa powrotu
ok 40 km

terminal
promowy

odległość

miejsce

0 km

Terminal promowy

4,5 km

ruiny zamku Lyckå

5,0 km

port rzeczny w Lyckeby

7,7 km

Lösen

Kościół z 1860 r. postawiony na miejscu wcześniejszego z XIII wieku, gotycki krzyż i
baptysterium

8,45 km

Viet

Barnens Gård, park atrakcji dla dzieci składający się z wioska dziecięca – duży placu
zabaw, parku atrakcji wodnych i ogrodu zwierząt domowych. Wstęp płatny

9,75 km

Hallarum

Miejsce zwane Horsahallen koło Möckleryd – 150 rytów naskalnych z epoki brązu.
Powierzchnia 20 x 10 m (1800 lat p.n.e.). 85 sylwetek łodzi, 18 śladów stóp, 10 sylwetek zwierząt (piękne ryty przedstawiające konie), 2 sylwetki ludzkie

10,7 km

Torhamn

Mała, malownicza wioska rybacka, port jachtowy, stacja ornitologiczna, widok na
archipelag wysp na wschód od Karlskrony

8,45

warto zobaczyć

Wariant trasy:
Z Torhamn warto pojechać w kierunku wschodnim do przystani promowej Yttre Park (prom odchodzi co 15 minut), by dostać się na
wyspę Ytterön połczoną z wyspą Östra Hästholmen. U jej południowo-zachodniego krańca w cieśninie oddzielającej ją od wyspy
Malkvarn miejsce, gdzie jesienią 1981 roku radziecka łódź podwodna U137 utknęła na mieliźnie powodując międzynarodowy skandal dyplomatyczny. Długość trasy wariantowej z Torhamn – 20 km
22,6 km

Kemping Björkenäs

38 km

Kristianopel

Ufortyfikowane miasto założone w 1599 roku przez państwo duńskie, by bronić
położonej w pobliżu granicy ze Szwecją, w 1658 roku razem z całą prowincją Blekinge
stał się częścią Szwecji. Obecnie niewielka osada. Ruiny murów obronnych, kościół z
XVII wieku, mały port rybacki i jachtowy, sklep z XVII wieku, duże, prywatne rosarium z
kolekcją róż i pelargonii, pensjonaty i kemping

48 km

Bröms

kamień upamiętniający zawieszenie broni na dawnej granicy duńsko-szwedzkiej,
pozostałości duńskiej twierdzy granicznej z XIV wieku

Z Bröms można kierować się w kierunku Królestwa Szkła, Kalmaru lub Olandii

Informacja i rezerwacja tel. 058 660 92 00
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Przydatne informacje

Kempingi

Hotele
Standard hoteli jest zazwyczaj bardzo wysoki, a ceny porównywalne z polskimi. Pokój 2-osobowy
kosztuje między 500 a 800 SEK i obejmuje śniadanie. W weekendy hotele proponują niższe ceny,
warto też szukać specjalnych ofert rodzinnych. Hotel w Karlskronie można zarezerwować za pośrednictwem Stena Line.
Hotel Conrad

Hotel Aston

H1

H2

Clarion
Collection Hotel
H3
Carlscrona

Hotel First Ja

Hotel First Statt

H4

H5

Popularna i niedroga forma noclegu podczas urlopu w Szwecji. Szwedzka Organizacja Kempingów
zrzesza około 650 obiektów, uznawanych za jedne z najlepszych w Europie.
Przykładowa cena za namiot: około 120 SEK, 4-osobowy domek kempingowy: około 500 SEK.
Więcej informacji oraz możliwość rezerwacji:
www.camping.se, www.blekingecamping.com, www.dragsocamping.nu

Schroniska młodzieżowe (vandrarhem)
Na terenie całego kraju znajduje się ponad 400 obiektów zrzeszonych w dwóch towarzystwach
schronisk młodzieżowych. Przykładowe ceny: pokój 2-osobowy - 375 SEK, łóżko od 150 do 190 SEK
(dla nie posiadających karty członkowskiej 45 SEK dopłaty, 25 SEK za dziecko). W schroniskach nie
ma ograniczeń wiekowych.
Więcej informacji na: www.svenskaturistforeningen.se, www.svif.se

Hotel Aston

Hotel Carlscrona

Hotel Conrad

Informacja i rezerwacja tel. 058 660 92 00
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Domki letniskowe (stugor)

Żegluga przybrzeżna

Idealna forma spędzenia urlopu dla rodziny lub grupy znajomych. Domki letniskowe wyposażone są
we wszystkie niezbędne sprzęty w gospodarstwie domowym, a w wyższym standardzie nawet takie
udogodnienia jak sauna, solarium czy basen. Ceny, w zależności od sezonu i wyposażenia mogą
być naprawdę atrakcyjne - tydzień pobytu w domku dla 6 osób za około 4000 SEK.
Szczegółowe opisy domków ze zdjęciami i rezerwacja na:
www.stugformedling.nu, www.holmamala.com

Rozkład rejsów bezpłatnego promu samochodowego na wyspę Aspö (rejsy promu co godzinę – czas
przejazdu ok. 25 minut) oraz rozkład rejsów i cennik statków i promów między wyspami archipelagu Karlskrony – www.affarsverken.se

Wybrane muzea
Marinmuseum, Muzeum Marynarki Wojennej (Muzeum Morskie) – Karlskrona, wyspa Stumholmen,
www.marinmuseum.se

Wynajem rowerów i serwis
• Dragsö Camping, Karlskrona, www.dragsocamping.nu
• Hasslö Vandrarhem, www.hasslogoif.com
• Sportkompaniet, Hantverkaregatan 9, Karlskrona +46 (0) 455-147-60

Uwaga! Na niektórych trasach istnieją ograniczenia w przewozach rowerów

S

Marinmuseum

Blekinge Museum, Muzeum Okręgu Blekinge – wstęp bezpłatny.
Prezentacja życia i pracy mieszkańców prowincji w minionych epokach, ogród barokowy i kawiarnia,
www.blekinge-museum.se
Kustartilleri, Muzeum Artylerii Nadbrzeżnej, Aspö Berg, www.k2.se
Albinsson & Sjöbergs Porslins- och Bilmuseer, zbiory motoryzacji i porcelany, www.fabas.se
Skärfa, barokowa, letnia rezydencja admirała af Chapmana, www.skarfa.se
Galleri No Hands, prywatne atelier sztuki, której właściciel maluje obrazy stopą,
ul. Landsvägsgatan 8, www.nohands.se

Informacja turystyczna o Karlskronie i okolicach
Stortorget 2, 371 21 Karlskrona
Tel. 0455-30 34 90, Fax 0455-30 34 94
turistbyran@karlskrona.se
www.karlskrona.se/turism

Informacja i rezerwacja tel. 058 660 92 00
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Terminal promowy w Gdyni
ul. Kwiatkowskiego 60
81-156 Gdynia
Tel. 058 660 92 00
Faks 058 660 92 09
www.stenaline.pl

