Plan dojazdu do Alvhaga Vildmark AB
Nasze koordynaty dla GPS: N 57º 7' 47.06" E 13º 2' 23.60"
Dojazd z Karlskrony:
Po wyjeździe z terminalu promowego kierowad się wg drogowskazów na drogę nr 122 / 28 kierunek na
Växjö.
Po około 72 km drogi te połączą się z droga numer 27, dalej jechad w kierunku na Växjö. Po przejechaniu
około 25 km, na rondzie zjedz na 3 zjeździe na drogę oznakowaną 25/27/30, kierunek Halmstad/Göteborg.
Po 79 km jazdy zjedź na rondzie na 2 zjeździe na drogę numer 153, kontynuuj jazdę następne 21 km, aby
skręcid w lewo kontynuując jazdę po drodze numer 153 przez miejscowośd Smålandsstenar.
Cały czas jechad droga numer 153, która połączy się w Smålandsstenar z drogą numer 26.
Po przejechaniu 5 km w miejscowości Skeppshult skręcid w prawo na Varberg dalej trzymając się drogi
numer 153.
Po przejechaniu 22 km w miejscowości Fegen będzie widoczne po prawej stronie duże jezioro. Zaraz za
jeziorem skręcid w prawo, kierunek Kalv, Alvhaga. Droga nazywa się Kapellvägen i po skręcie na nią po
prawej stronie widoczny jest biały kościół.
Jechad 2,9 km tą drogą do małego skrzyżowania z drogowskazem ALVHAGA gdzie należy skręcid w lewo na
drogę szutrowa. Na tym skrzyżowaniu jako znak szczególny stoi stary rower udekorowany kwiatami
sezonowymi.
Po przejechaniu 1,1 km drogą szutrową jesteście Paostwo na miejscu – szukajcie dużego białego domu po
lewej stronie drogi nad jeziorem.
Od terminalu w Karlskronie do Alvhagi jest 245 km, co powinno zająd 3 godziny i 50 minut.
Dojazd z Ystad
Po wyjechaniu z terminalu kierowad się wg oznaczeo na drogę numer E65 w kierunku Malmö / Trelleborg.
Kontynuowad jazdę po E65 przez około 2 km do zjazdu numer 14 autostradę E20/E22/E6 w kierunku
Göteborg / Kalmar i kontynuowad jazdę po drodze E20/E22/E6.
Po dojechaniu do Halmstad na zjeździe numer 45 Halmstad N - zjechad w prawo z drogi E6 na drogę numer
26 kierunek Jönköping.
Kontynuowad jazdę po drodze numer 26.
Po 32 km jazdy na rondzie w miejscowości Torup zjechad na 3 zjeździe na drogę numer 150 kierunek
Falkenberg. Po 500 m skręcid w prawo przez przejazd kolejowy i 200 m za przejazdem skręcid w prawo na
drogę z oznaczeniem Ätran/Brännögård/Kinnared. Po przejechaniu przez Brännögård i dojechaniu do
Kinnared jechad prosto mijając po obu stronach duży zakład drzewny. Uwaga na ruch lokalny!
Za tartakiem, zaraz za mostem skręt w lewo na Fegen.
Po około 10 km dojechaniu do Fegen na skrzyżowaniu z droga numer 153 skręcid w lewo. Na wprost
widoczne duże jezioro.
Po skręcie w lewo na drogę 153 po 330 m jazdy zaraz za jeziorem skręcid w prawo, kierunek Kalv, Alvhaga.
Droga nazywa się Kapellvägen i po skręcie na nią po prawej stronie widoczny jest biały kościół.
Jechad 2,9 km tą drogą do małego skrzyżowania z drogowskazem ALVHAGA gdzie należy skręcid w lewo na
drogę szutrowa. Na tym skrzyżowaniu jako znak szczególny stoi stary rower udekorowany kwiatami
sezonowymi.
Po przejechaniu 1,1 km drogą szutrową jesteście Paostwo na miejscu – szukajcie dużego białego domu po
lewej stronie drogi nad jeziorem.
Droga z Ystad powinna wynosid 250 km co stanowi 3 godziny jazdy.
W razie problemów proszę o kontakt telefoniczny +46 703 826 584
Zapraszamy!
Agnes Polak & Claes-L. Ljung
Alvhaga Vildmark AB

