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Zdjęcie:

Karlskrona
we współpracy z Visit Karlskrona

Karlskrona — miasto w sercu archipelagu. To wyjątkowa historyczna
miejscowość, inspirujące miejsce spotkań i popularny cel wyjazdów urlopowych.
Oddychając morskim powietrzem, zwiedzisz ciekawe zabytki, zrobisz zakupy i
miło spędzisz czas w nastrojowych kawiarniach i restauracjach. Każdego dnia
możesz odkrywać nowe wyspy. I koniecznie musisz wybrać się w rejs, aby razem
z bliskimi podziwiać piękno archipelagu. Czy wspomnieliśmy już, że tutaj bardzo
często świeci słońce? Karlskrona została okrzyknięta najbardziej słonecznym
miastem Szwecji w 2015 r.

Wydarzenia

Jesienna atrakcja — duchy ...
2–5 listopada
Świetna rodzinna atrakcja
podczas jesiennej przerwy.

Wieczór... Rock of 80’s
29 października 
Trasa koncertowa Rock of 80's
to podróż w czasie do lat os...
The Music of Motown z udzi...
11 listopada
Oprócz członkiń Afro-Dite —
Blossom Tainton, Gladys del

Pilar ... Christmas Night 2016
6 grudnia
Ulubieńcy publiczności, Magnus
Carlsson i Jessica Andersson,

dadz... Koncert — Royal Republic
10 grudnia
Zespół Royal Republic wyruszył
w wielką trasę koncertową po

Euro...

Rekomendacje

Muzeum Marynarki Wojennej ...
Najpopularniejsza atrakcja
turystyczna Karlskrony! Są tu
prawdziwe pełnowymi...
Oto widok z Bryggareberget!
Najpiękniejsze widoki w
Karlskronie — stąd można
zobaczyć całe miasto i podz...
Kristianopel — wioska tysi...
Ta niewielka idylliczna wieś
powstała w 1600 roku. To
doskonałe miejsce, aby...
Neptun — prawdziwa łódź po...
Najnowszą atrakcją Muzeum
Marynarki Wojennej jest sala z
łodzią podwodną HMS...
Amiralitetskyrkan i Rosenbom
To jeden z największych
drewnianych kościołów w
Szwecji i jedna z najbardzie...

http://visitkarlskrona.se/


10 NAJLEPSZYCH

W tym najbardziej słonecznym mieście Szwecji 

można tak wiele przeżyć, zrobić i zobaczyć!

Karlskrona jest również obiektem światowego

dziedzictwa dzięki wielu wspaniałym

fortykacjom i innym historycznym miejscom.

Odkryj wspaniałe miejsca i skorzystaj z

wycieczek — zapewnią one prawdziwe i

autentyczne doświadczenia. W Karlskronie przez

cały rok można też skorzystać z bogatej oferty

wycieczek z przewodnikiem.

Muzeum Marynarki Wojennej – Muzeum Roku
2015

Najpopularniejsza

atrakcja turystyczna

Karlskrony! Są tu

prawdziwe

pełnowymiarowe okręty

wojenne, XVIII-wieczne

galiony, unikatowe modele i podwodny tunel, w 

którym można podziwiać wrak żaglowca na dnie

morza. Poznaj historię szwedzkiej oty w

Muzeum Marynarki Wojennej w Karlskronie.

Dla dzieci przygotowano takie atrakcje, jak 

Pokład Dundera, symulator statku i warsztat

marynarza.

Najnowszym eksponatem jest okręt podwodny 

HMS Neptun z czasów zimnej wojny.

Godziny otwarcia znajdziesz pod poniższym 

adresem.

Adres: Stumholmen

Internet: www.visitkarlskrona.se

Oto widok z Bryggareberget!

Najpiękniejsze widoki w

Karlskronie — stąd można

zobaczyć całe miasto i

podziwiać widok na

archipelag. Na szczycie

wzgórza są także

restauracja i kawiarnia.

Adres: Bryggareberget

Internet: www.visitkarlskrona.se

Kristianopel — wioska tysiąca róż

Ta niewielka idylliczna

wieś powstała w 1600

roku. To doskonałe

miejsce, aby popływać

łódką, ale dobre również

dla turystów

wybierających podróż samochodem lub 

motocyklem. Można przespacerować się wzdłuż

potężnych murów miejskich, popływać przy molo

albo po prostu przysiąść i nacieszyć się

atmosferą tego portu. Znajdziesz tam przytulne

kawiarnie, atrakcyjne restauracje i unikalne

butiki.

Adres: Kristianopel

Internet: www.visitkarlskrona.se

Neptun — prawdziwa łódź podwodna!

Najnowszą atrakcją

Muzeum Marynarki

Wojennej jest sala z

łodzią podwodną HMS

Neptun. Obejrzyj z bliska

okręt z czasów zimnej

wojny, wejdź na jego pokład i poznaj niezwykłą 

historię. To doskonała rozrywka dla całej
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rodziny.  Skorzystaj z szansy i zobacz coś, co

dotychczas widziało niewielu ludzi — wnętrze

prawdziwego okrętu podwodnego.

Adres: Stumholmen

Internet: www.visitkarlskrona.se

Amiralitetskyrkan i Rosenbom

To jeden z największych

drewnianych kościołów w

Szwecji i jedna z

najbardziej znanych

atrakcji turystycznych

Karlskrony.

Amiralitetskyrkan (kościół Admiralicji) został 

konsekrowany w 1685 r. jako prowizoryczna

świątynia, którą z czasem miała zastąpić budowla

z kamienia. Drewniana rzeźba żebraka, „Gubben

Rosenbom” (dziadek Rosenbom), która pełni

funkcję skarbonki na datki dla ubogich, stoi na

schodach kościoła już od co najmniej 200 lat.

Pieniądze wrzucane do głowy Rosenboma nadal

przeznaczane są na cele charytatywne.

Internet: www.visitkarlskrona.se

Stara stocznia Gamla Varvet

Dawna stocznia jest

obecnie jedną z

największych atrakcji

turystycznych Karlskrony.

To również najważniejszy

obiekt światowego

dziedzictwa w Karlskronie. Pośród stosunkowo 

nowoczesnych budynków można tu znaleźć

różnorodne zabudowania i urządzenia

wykorzystywane przez ponad 300 lat do

budowania statków. Interesującymi miejscami są

także powozownia Repslagarbanan, najdłuższy

drewniany budynek w kraju, hangar stoczniowy

Wasaskjul, suchy dok Polhemsdockan oraz

miejsce dawnej wystawy galionów

Gallionslunden. Do wyspy Lindholmen, na której

znajduje się najstarsza część stoczni, dostać się

można statkiem wycieczkowym, podziwiając po

drodze Karlskronę od strony morza. Lindholmen

można zwiedzać tylko z przewodnikiem. Latem

organizowane są regularnie wycieczki do stoczni.

Poza sezonem prosimy o kontakt z biurem

informacji turystycznej:

Telefon: +46 455 30 34 90

Internet: www.visitkarlskrona.se

Brändaholm

Czy wiesz, że najbardziej

szwedzki ze wszystkich

symboli Szwecji pochodzi

właśnie stąd, z maleńkiej

wyspy Brändaholm w

Karlskronie? 43 czerwone

domki z białymi narożnikami i powiewające agi 

nad intensywnie niebieskim morzem —  ten

rozpoznawalny na całym świecie widok jest

kwintesencją szwedzkości. Przyjedź i zobacz to

na własne oczy!

Internet: www.visitkarlskrona.se

Archipelag

1650 wysp, wysepek i

skał Niezwykły archipelag

Karlskrony to jeden z

najpiękniejszych

krajobrazów na świecie.

To najbardziej wysunięty

na południe archipelag Szwecji. Całe miasto 

obejmuje 33 wyspy. Gdyby nie ochronny krąg

dużych i małych wysp otaczających miasto, król

Karol XI prawdopodobnie nie wybrałby Trossö na

swoją nową bazę morską. Są tu zarówno

bezludne szkiery, jak i wyspy liczące od 1 do

1500 mieszkańców, niedostępne skały oraz

miejsca, do których można dojechać
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samochodem przez liczne mosty. Znajdź swój

ulubiony zakątek na jednej z wysp — naprawdę

jest w czym wybierać!

Wschodnia część archipelagu skrywa liczne, 

malowniczo położone wysepki, takie jak

Inlängan, Utlängan, Stenshamn, Ungskär i

Hästholmen. Mają one zupełnie inny charakter

niż porośnięte lasem wyspy wewnątrz

archipelagu. Daleko na południowym wschodzie

leży Utklippan. Wyspa zachwyca wyjątkową

przyrodą i koloniami fok, które korzystają z życia,

wylegując się na brzegu.

Poruszanie się po archipelagu Karlskrony ułatwia

kilka rm transportowych działających cały rok.

Internet: www.visitkarlskrona.se

Kungsholms Fort

Ta twierdza broniła bram

Karlskrony przez ponad

300 lat. Kungsholms Fort

jest wciąż elementem

systemu obronnego

Szwecji. Niezwykły

zaokrąglony port stał się symbolem Karlskrony i 

jej miejsca na mapie światowego dziedzictwa.

Egzotyczne rośliny ze wszystkich stron świata

rozkwitają chronione przez mury fortecy. Były

tutaj zwożone przez lata na pokładach wielu

statków wracających z dalekich rejsów. Muzeum

na wyspie przedstawia historię fortecy.

Kungsholms Fort można zwiedzać zarówno w

sezonie letnim podczas regularnych wycieczek z

przewodnikiem, jak i w pozostałych okresach

roku — z oddzielnie wynajętym przewodnikiem,

który chętnie oprowadzi turystów grupowych lub

indywidualnych. Na zwiedzanie z

przewodnikiem w sezonie letnim można zapisać

się w biurze informacji turystycznej: +46

(0)455-30 34 90

Internet: www.visitkarlskrona.se

Wędkowanie

Rybołówstwo w

Karlskronie nie ma sobie

równych. Marzysz od

dawna o złowieniu

wielkiego szczupaka? A

może po prostu kochasz

to poczucie spokoju, kiedy stoisz z wędką o 

wschodzie słońca?

W Karlskronie znajdziesz jedno i drugie.

MIEJSCE ŚWIATOWEGO
DZIEDZICTWA

Dobrze zachowany układ przestrzenny miasta z 

szerokimi ulicami i monumentalną barokową

architekturą sprawiły, że Karlskrona została w

1998 r. wpisana na Listę światowego dziedzictwa

UNESCO. Mimo że od założenia miasta minęło

już ponad 300 lat, część portu i starej stoczni

wojskowej nadal działa. Bardzo atrakcyjne są

licznie zachowane fortykacje, cytadele czy

prochownie, które turyści chętnie zwiedzają z

przewodnikiem lub na własną rękę.

Karlskrona położona jest na wyspach — jej 

centrum znajduje się na Trossö, 6 km od lądu

stałego. Miasto składa się w sumie z ponad 30

wysp, na część z nich można dostać się
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samochodem. Latem warto się wybrać w rejs

statkiem po archipelagu, żeby zobaczyć ciekawe

miejscach w okolicach Karlskrony. Na Aspö

można dopłynąć darmowym promem

samochodowym, a potem wypożyczyć rower i

spokojnie zwiedzić wyspę.

Muzeum marynarki wojennej zaciekawi każdego,

niezależnie od wieku. Wśród innych obiektów,

które warto odwiedzić w Karlskronie, można

wymienić galerię sztuki, muzeum Blekinge,

muzeum porcelany oraz muzeum samochodów.

BLEKINGE MUSEUM
More than 90.000 visitors yearly!

Free for children up to age 19.

Stortorget

To centralna część miasta

ulokowana na wyspie

Trossö. Rynek główny

budzi zachwyt wielu

podróżników. Znajduje się

tu również biuro

informacji turystycznej. Karol XI spogląda z 

pomnika na wielki brukowany plac. Uwagę

przyciągają imponujące kościoły: Fredrikskyrkan

i Trefaldighetskyrkan (kościół Świętej Trójcy),

nazywany również Kościołem Niemieckim. Wiele

restauracji i kawiarni mieści się w pobliżu rynku

głównego, czyli Stortorget, i położonych

nieopodal niego deptaków.

Adres: Stortorget

Grevagården i muzeum Blekinge

Muzeum Blekinge

w atrakcyjny sposób

prezentuje historię

regionu od 10 000 lat

wstecz aż po dzisiejsze

czasy. W Grevagården,

czyli pałacu hrabiego Wachtmeistera,

można na chwilę przenieść się w czasie do XVIII 

wieku. Warto też zażyć nieco relaksu w

przepięknych ogrodach. W tym czasie dzieci

mogą pobawić się na muzealnym placu zabaw —

Grevagrundet.

Adres: Grevagården

Internet: www.visitkarlskrona.se

Stumholmen i Muzeum Marynarki Wojennej w
Karlskronie

Ta wyspa, na której

wyraźnie się odczuwa

obecność ducha historii,

pełniła kiedyś funkcję

magazynu z zapasami

żywności dla marynarzy.

Przez 300 lat była zamkniętym terenem 

wojskowym. W 1993 r. została przekształcona w

cywilną dzielnicę miasta. Wśród nadmorskich

domów i biur oraz na uroczych plażach czuć

ducha historii. To tutaj znajduje się muzeum

marynarki wojennej, największa atrakcja

turystyczna Karlskrony. Jego budynek, który
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został wybudowany na wybiegającym w morze

pomoście o długości ponad 140 m, jest

architektonicznym dziełem sztuki. Muzeum

obejmuje również interesujący Hangar Slupów i

Barkasów z wystawą łodzi oraz stare hangary

lotnicze z czasów pionierów awiacji, a także

magazyn Kungshall i wiele innych atrakcji.

Wyjątkowa sala z łodzią podwodną HMS Neptun

jest najnowszą atrakcją muzeum, która została

udostępniona zwiedzającym w czerwcu 2014

roku.

Adres: Stumholmen

Internet: www.visitkarlskrona.se

Kungsbron i Bastion Aurora

W dawnych czasach

mieszkańcy Karlskrony

gromadzili się przy

Kungsbron, aby witać

królów i ważnych gości.

To prawdziwa brama do

miasta. Biało-różowy budynek jest siedzibą 

burmistrza gminy. Widok na archipelag jest stąd

szczególnie urzekający. Bastion Aurora jest

częścią oryginalnego muru, który dzielił miasto

na część cywilną i wojskową. Obecnie jest to

popularne miejsce koncertów.

Adres: Kungsbron

Amiralitetskyrkan i Rosenbom

To jeden z największych

drewnianych kościołów w

Szwecji i jedna z

najbardziej znanych

atrakcji turystycznych

Karlskrony.

Amiralitetskyrkan (kościół Admiralicji) został 

konsekrowany w 1685 r. jako prowizoryczna

świątynia, którą z czasem miała zastąpić budowla

z kamienia. Drewniana rzeźba żebraka, „Gubben

Rosenbom” (dziadek Rosenbom), która pełni

funkcję skarbonki na datki dla ubogich, stoi na

schodach kościoła już od co najmniej 200 lat.

Pieniądze wrzucane do głowy Rosenboma nadal

przeznaczane są na cele charytatywne.

Internet: www.visitkarlskrona.se

Park Hoglands

To najbardziej znany park

w Karlskronie. Nie

brakuje w nim wygodnych

ławeczek, dzięki czemu

zwiedzający mogą ulżyć

nogom, jednocześnie

ciesząc wzrok widokiem kwiatów i bujnej 

roślinności. Na terenie parku znajdują się także

kawiarnia i restauracja z ogródkiem oraz

publiczne toalety.

Znajdujący się w nim nowy plac zabaw jest 

przystosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych.

W lecie w parku odbywa się wiele różnych 

imprez.

Adres: Park Hoglands

Björkholmen

Spacer po Björkholmen

pozwala przekonać się,

jak miasto wyglądało

w XVIII wieku. Dzielnica

ta zdecydowanie różni się

od reprezentacyjnych

budynków Trossö — urzeka niskimi drewnianymi 

domkami, często postawionymi bezpośrednio na

skałach, w których mieszkali kiedyś pierwsi

stoczniowcy i rzemieślnicy. Nazwy ulic

Björkholmen pochodzą od różnego rodzaju

statków i nazwisk admirałów. Zachwyć się

widokiem na wody Saltsösund i przepływające

łodzie!
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Adres: Björkholmen

Internet: www.visitkarlskrona.se

Fisktorget

Na molo w Fisktorget

rozpoczyna się kilka

wycieczek po

archipelagu. Pomnik

Fiskargumman (czyli żony

rybaka) autorstwa Erika

Höglunda przypomina czasy, gdy kobiety 

wyruszały ze swoich wysp, aby sprzedawać

złowione ryby mieszkańcom miasteczka. Warto

pokonać niewielki mostek, aby dotrzeć na wyspę

Stakholmen. To doskonałe miejsce na piknik, z

fantastycznym widokiem

na Borgmästarefjärden, zwłaszcza o zachodzie 

słońca.

Adres: Fisktorget

Internet: www.visitkarlskrona.se

Wyspy Dragsö i Saltö

Na wyspie Saltö,

połączonej mostem z

centralną wyspą Trossö,

możesz w położonych tuż

nad brzegiem morza

restauracjach skosztować

doskonałej sałatki z krewetkami lub wędzonych 

ryb. Urocza, otoczona skałami plaża zachęca do

pływania. Na sąsiedniej wyspie Dragsö znajduje

się bardzo popularny rodzinny kemping. Możesz

zostać tu na partię minigolfa wśród miniatur

zabytków Karlskrony lub spróbować złowić

szczupaka. Amatorzy pieszych wycieczek znajdą

też na tych wyspach wiele malowniczych

nadmorskich ścieżek spacerowych.

Internet: www.visitkarlskrona.se

Archipelag
1650 wysp, wysepek i

skał Niezwykły archipelag

Karlskrony to jeden z

najpiękniejszych

krajobrazów na świecie.

To najbardziej wysunięty

na południe archipelag Szwecji. Całe miasto 

obejmuje 33 wyspy. Gdyby nie ochronny krąg

dużych i małych wysp otaczających miasto, król

Karol XI prawdopodobnie nie wybrałby Trossö na

swoją nową bazę morską. Są tu zarówno

bezludne szkiery, jak i wyspy liczące od 1 do

1500 mieszkańców, niedostępne skały oraz

miejsca, do których można dojechać

samochodem przez liczne mosty. Znajdź swój

ulubiony zakątek na jednej z wysp — naprawdę

jest w czym wybierać!

Wschodnia część archipelagu skrywa liczne, 

malowniczo położone wysepki, takie jak

Inlängan, Utlängan, Stenshamn, Ungskär i

Hästholmen. Mają one zupełnie inny charakter

niż porośnięte lasem wyspy wewnątrz

archipelagu. Daleko na południowym wschodzie

leży Utklippan. Wyspa zachwyca wyjątkową

przyrodą i koloniami fok, które korzystają z życia,

wylegując się na brzegu.

Poruszanie się po archipelagu Karlskrony ułatwia

kilka rm transportowych działających cały rok.

Internet: www.visitkarlskrona.se
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CO ROBIĆ I CO ZOBACZYĆ

W Karlskronie nie grozi Ci nuda. Jest mnóstwo 

ciekawych rzeczy do zrobienia i miejsc do

zobaczenia. Wiele miejsc możesz zwiedzać

samodzielnie, ale niektóre tylko z

przewodnikiem. Przechadzając się po ulicach,

poczujesz energię współczesnego miasta

przenikniętą wszechobecnym duchem

przeszłości.  Największa atrakcja Karlskrony to

Muzeum Marynarki Wojennej, które szczyci się

tytułem Muzeum Roku 2015.

GUIDED BOAT TRIP AROUND TROSSÖ
Experience Karlskrona from the water.

GUIDED TOUR – KARLSKRONA IN 60
MINUTES

BOOK YOUR TICKETS NOW.

Muzeum Marynarki Wojennej – Muzeum Roku
2015

Są tu prawdziwe

pełnowymiarowe okręty

wojenne, XVIII-wieczne

galiony, unikatowe

modele i podwodny tunel,

w którym można

podziwiać wrak żaglowca na dnie morza. Poznaj 

historię szwedzkiej oty w Muzeum Marynarki

Wojennej w Karlskronie. Na najmłodszych

czekają tu atrakcje na pokładzie Dundera i w

warsztacie marynarza.

Od czerwca 2014 roku w nowej sali Muzeum 

Marynarki Wojennej w Karlskronie można wejść

na pokład szwedzkiej łodzi podwodnej HMS

Neptun i łodzi nurkowej Hajen.

Atrakcjami pozostałych wystaw są jednostki 

muzealne, tunel podwodny oraz sala modeli

okrętów.

Więcej informacji na temat godzin otwarcia oraz 
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specjalnych wydarzeń odbywających się w

muzeum można znaleźć w jego witrynie

internetowej.

Adres: Stumholmen

Internet: www.visitkarlskrona.se

Brändaholm

Czy wiesz, że najbardziej

szwedzki ze wszystkich

symboli Szwecji pochodzi

właśnie stąd, z maleńkiej

wyspy Brändaholm w

Karlskronie? 43 czerwone

domki z białymi narożnikami i powiewające agi 

nad intensywnie niebieskim morzem —  ten

rozpoznawalny na całym świecie widok jest

kwintesencją szwedzkości. Przyjedź i zobacz to

na własne oczy!

Adres: Brändaholm

Internet: www.visitkarlskrona.se

Muzeum Porcelany w Karlskronie

Fabryka porcelany w

Karlskronie wytwarzała w

latach 1918–1968 piękną

porcelanę skaleniową,

projektowaną przez

słynnych artystów, m.in.

Edwarda Halda, Percy’ego, Alfa Jarnestada czy 

Svena Erika Skawoniusa. Część dawnych

pomieszczeń fabryki zajmuje obecnie wystawa,

prezentująca w oryginalnych wnętrzach

większość produkowanych dawniej wzorów.

Zdjęcie: Visit Karlskrona

Adres: Ö. Hamngatan 7D

Internet: www.visitkarlskrona.se

Muzeum Samochodów Albinssona i Sjöberga
W muzeum zgromadzono

różne skarby z

przeszłości: luksusowe

automobile i popularne

marki samochodów,

motocykle, przyczepy,

pojazdy specjalistyczne i wiele więcej. Znajdują 

się tu także unikatowe pojazdy z prywatnych

kolekcji wraz z informacjami o ich kierowcach i

projektantach.

Zdjęcie: Visit Karlskrona

Adres: Ö. Hamngatan 7D

Internet: www.visitkarlskrona.se

Neptun — prawdziwa łódź podwodna!

Najnowsza wystawa

Muzeum Marynarki

Wojennej została otwarta

6 czerwca 2014 r.

Obejrzysz z bliska okręt z

czasów zimnej wojny,

wejdziesz na jego pokład i poznasz niezwykłą 

historię. To doskonała rozrywka dla całej

rodziny.

Adres: Stumholmen

Internet: www.visitkarlskrona.se

Muzeum Blekinge

Muzeum Blekinge

usytuowane jest przy

placu Fisktorget (dawny

targ rybny). Składają się

na nie sale wystawowe w

kilku budynkach. Oprócz

stałej ekspozycji regularnie organizowane są 

nowe wystawy. Poznasz tutaj historię Karlskrony

i regionu Blekinge, przenosząc się w przeszłość

dzięki licznym stałym ekspozycjom, obejmującym

m.in. ciekawe XVIII-wieczne mieszkanie w
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pałacu hrabiego Wachtmeistera, Grevagården.

Możesz potem odpocząć w uroczej kafejce w

odtworzonym barokowym ogrodzie i zaprowadzić

dzieci na Grevagrundet, muzealny plac zabaw z

morskim motywem.

Zdjęcie: Visit Karlskrona

Adres: Borgmästaregatan 21

Telefon: +46 455 30 49 60

Stara stocznia Gamla Varvet

Dawna stocznia jest

obecnie jedną z

największych atrakcji

turystycznych Karlskrony.

To również najważniejszy

obiekt światowego

dziedzictwa w Karlskronie. Pośród stosunkowo 

nowoczesnych budynków można tu znaleźć

różnorodne zabudowania i urządzenia

wykorzystywane przez ponad 300 lat do

budowania statków. Interesującymi miejscami są

także powozownia Repslagarbanan, najdłuższy

drewniany budynek w kraju, hangar stoczniowy

Wasaskjul, suchy dok Polhemsdockan oraz

miejsce dawnej wystawy galionów

Gallionslunden. Do wyspy Lindholmen, na której

znajduje się najstarsza część stoczni, dostać się

można statkiem wycieczkowym, podziwiając po

drodze Karlskronę od strony morza. Lindholmen

można zwiedzać tylko z przewodnikiem. Latem

organizowane są regularnie wycieczki do stoczni.

Poza sezonem prosimy o kontakt z biurem

informacji turystycznej:

Telefon: +46 455 30 34 90

Internet: www.visitkarlskrona.se

Biuro Informacji Turystycznej w Karlskronie —
do usług!

Otrzymasz tu potrzebne

mapy, wskazówki na

temat aktualnych

wydarzeń, targów i

innych bieżących

ciekawostek w

Karlskronie i okolicach. Biuro mieści się przy 

rynku głównym: Stortorget 2.

Adres: Stortorget 2

Telefon: +46 455 30 34 90

Drottningskärs Kastell

Cytadela Drottningskärs

powstała w ostatniej

dekadzie XVII w. i jest

uważana za jedną z

najpotężniejszych budowli

obronnych w Szwecji. To

doskonale zachowana forteca z czasów 

największej świetności Szwecji. Cytadela

obejmuje duży granitowy donżon z pokładem

działowym, prochownię i kwatery mieszkalne, a

także cztery bastiony noszące imiona królowych

Marii, Christiny, Hedvigi i Ulriki.  Od 1895 r.

cytadela Drottningskär nie pełni czynnie funkcji

obronnej w szwedzkim systemie obrony.

 Do cytadeli Drottningskärs można dostać się 

przez cały rok na pokładzie promu do Aspö, a

latem zatrzymują się tu też łodzie pływające

wśród wysp archipelagu. W sezonie letnim

działają tu restauracja i kawiarnia.

Chcesz skorzystać z usług przewodnika poza 

sezonem? Skontaktuj się z Biurem Informacji

Turystycznej.

Adres: Drottningskär, Aspö

Internet: www.visitkarlskrona.se
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Kungsholms Fort
Ta twierdza broniła bram

Karlskrony przez ponad

300 lat. Kungsholms Fort

jest wciąż elementem

systemu obronnego

Szwecji. Niezwykły

zaokrąglony port stał się symbolem Karlskrony i 

jej miejsca na mapie światowego dziedzictwa.

Egzotyczne rośliny ze wszystkich stron świata

rozkwitają chronione przez mury fortecy. Były

tutaj zwożone przez lata na pokładach wielu

statków wracających z dalekich rejsów. Muzeum

na wyspie przedstawia historię fortecy.

Kungsholms Fort można zwiedzać zarówno w

sezonie letnim podczas regularnych wycieczek z

przewodnikiem, jak i w pozostałych okresach

roku — z oddzielnie wynajętym przewodnikiem,

który chętnie oprowadzi turystów grupowych lub

indywidualnych. Aby zarezerwować wycieczkę,

należy się skontaktować z Biurem Informacji

Turystycznej pod numerem telefonu: +46

(0)455-30 34 90.

Internet: www.visitkarlskrona.se

Kraina zabaw Barnens Lekland

Barnens Lekland to kryte

centrum zabaw dla dzieci

od 1. do 12. roku życia.

Dzieci muszą być pod

opieką dorosłego

opiekuna. W wielkim

małpim gaju można ścigać się z kolegami na 

zjeżdżalniach, czołgać się przez tunele,

pokonywać przeszkody, skakać na wielkich

piłkach albo grać w futbol lub koszykówkę na

specjalnym boisku. Dla najmłodszych dzieci

wydzielona jest przestrzeń z basenem kulkowym

i zjeżdżalnią. Jest tu również kawiarnia z

przysmakami dla małych i dużych! Otwarte cały

rok.

Adres: Kungsmarksplan 3, S-37144 Karlskrona

Internet: www.visitkarlskrona.se

Boda Borg

Labirynt przygód dla

ludzi w każdym wieku.

Zadania wymagają

współdziałania, ducha

pracy zespołowej,

umiejętności

rozwiązywania problemów i dobrego humoru. W 

71 pokojach czekają 23 zadania do rozwiązania.

Podejmiesz wyzwanie?

Otwarte cały rok.

Zdjęcie: Visit Karlskrona

Adres: Arenavägen 11

Internet: www.visitkarlskrona.se

Przygody w Karlskronie

Pływanie kajakiem po

morskich wodach, jazda

na rowerze górskim albo

wspinaczka! Wybierz się

na spływ kajakowy z

przewodnikiem po

wodach archipelagu Karlskrony. To doskonały 

sposób na poznanie nowych ludzi i bezpieczną

rozrywkę na świeżym powietrzu. Trasa spływu

biegnie wokół Karlskrony i do mniejszych,

wewnętrznych wysepek archipelagu. Więcej

informacji znajdziesz na stronie internetowej i w

biurze informacji turystycznej.

Telefon: +46 455 30 34 90

Internet: www.visitkarlskrona.se
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Drogi wybrzeża — odkryj wiejskie krajobrazy
Podczas podróży między

Torhamn i Kristianopel na

drodze wzdłuż wybrzeża

czeka mnóstwo atrakcji.

Możesz wybrać się z

przewodnikiem w

odwiedziny u fok na Abrahamsängar, spróbować 

swoich sił w wędkowaniu przybrzeżnym lub

wybrać się na zajęcia artystyczne. Po drodze

znajdziesz także mnóstwo małych sklepów z

produktami rolnymi, przetworami mlecznymi i z

rękodziełem. Godziny otwarcia można znaleźć na

stronach poszczególnych przedsiębiorców.

Internet: www.visitkarlskrona.se

Farma dziecięca Barnens Gård

W wirujących wodach

parku wodnego i

zakamarkach parku

rozrywki czekają Cię

niezapomniane przygody.

Wyszalejesz się tu do

woli. Możesz pomóc przy małych zwierzętach, a 

potem wskoczyć na wóz z sianem i odwiedzić

krowy na łące. Farma Barnens Gård zachęca do

zabawy całą rodzinę! Otwarte od maja do

sierpnia.

Adres: Lösen, S-37194 Lyckeby

Internet: www.visitkarlskrona.se

Fun for Kids Karlskrona!

„Fun for Kids Karlskrona”

to lokalna sieć i biuro

turystyczne, oferujące

wiele pomysłów na

spędzanie czasu dla całej

rodziny. Są też do wyboru

liczne oferty specjalne. Dzięki temu łatwo jest 

zaplanować i zorganizować zwiedzanie

Karlskrony. Z kartą zniżkową i mapą możesz

wyruszać na poszukiwanie nowych niezwykłych

przeżyć. Aby poznać wszystkie atrakcje

Karlskrony, musisz tu zostać co najmniej tydzień

lub odwiedzić to miasto kilka razy.

Internet: www.visitkarlskrona.se

Archipelag latem

Ciesz się latem na

wyspach archipelagu

Karlskrony. Zabierz

rodzinę i przyjaciół w rejs

z przystani przy placu

Fisktorget i wybieraj

wśród ponad 20 destynacji. Statki wyruszają 

codziennie. Zajmij miejsce na słonecznym

pokładzie i płyń od wyspy do wyspy wzdłuż rzeki

Nättrabyån. Możesz też wybrać turystyczny rejs

wokół Trossö. A jeśli wolisz wędkowanie,

pływanie lub kempingi, spakuj plecak i wyruszaj

na Senoren lub Tjurkö. Archipelag Karlskrony

oferuje atrakcje dla każdego.

Jak poruszać się po archipelagu Karlskrony 

komunikacją miejską (Blekingetraken).

Między wyspami archipelagu Blekinge przez cały

rok kursuje komunikacja miejska Karlskrony.

Bilety można kupować przez cały rok na 

pokładach promów, a w sezonie letnim także w

kioskach na placu Fisktorget. W lecie na

promach działają kawiarnie, a swoje usługi

oferują przewodnicy mówiący po szwedzku,

angielsku i niemiecku.

Internet: www.visitkarlskrona.se
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Karlskrona na rowerze
Zwiedzanie Karlskrony na

rowerze sprawia mnóstwo

radości! GPS poprowadzi

Cię po nieznanych

drogach. Możesz

odwiedzić Garden of

Sweden lub zabrać rower na rejs po archipelagu 

i objechać wybrane wysepki.

Internet: www.visitkarlskrona.se

Uroczy park Wämöparken

Park ten obejmuje

minizoo z typowymi

zwierzętami

zamieszkującymi w

Szwecji, a także wielki

naturalny plac zabaw.

Mieści się tu również przyjemna kawiarnia z 

pięknym widokiem na Vämöviken i morze.

Adres: Wämöparken

Internet: www.visitkarlskrona.se

Odkrywanie archipelagu wyspa po wyspie

Odkryj najpiękniejsze

zakątki archipelagu na

pokładzie własnej łodzi

lub wynajmij łódź (z

załogą lub bez) i płyń

tam, dokąd poprowadzi

Cię wiatr. Postaw żagle i podnieś kotwicę! 

Możesz też wykupić jedno-, dwu- lub trzydniowy

bilet na łodzie krążące wśród wysp archipelagu.

Internet: www.visitkarlskrona.se

Wybierz się w podróż w czasie!
Zwiedź wyspy — Senoren,

Sturkö i Tjurkö.

Znajdziesz tu wioskę

wikingów Valshall na

Senoren, inspirujący

średniowieczny ogród

ziołowy Bredaviks Örtagård na Sturkö oraz 

warsztat kamieniarza na Tjurkö. Połączone

mostami wyspy oferują liczne lokalne produkty.

Wyspy najwygodniej jest zwiedzać samochodem.

Internet: www.visitkarlskrona.se

Łowienie ryb w Karlskronie

Rybołówstwo w

Karlskronie nie ma sobie

równych. Marzysz od

dawna o złowieniu

wielkiego szczupaka? A

może po prostu kochasz

to poczucie spokoju, kiedy stoisz z wędką o 

wschodzie słońca?

W Karlskronie znajdziesz jedno i drugie.

Internet: www.visitkarlskrona.se

UNIKALNE MIEJSCA KARLSKRONY
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Twierdza Kungsholm
Twierdza Kungsholm

pełni swoją funkcję

nieprzerwanie od ponad

300 lat, razem z cytadelą

Drottningskär chroniąc

główny tor wodny do

Karlskrony. Jest to niezwykły owalny port ukryty 

w murach twierdzy.  Twierdza znajduje się na

wyspie i można do niej dotrzeć wyłącznie łódką.

Biuro turystyczne organizuje wycieczki z

przewodnikiem.

Zdjęcie: Visit Karlskrona

WYDARZENIA

Tutaj każdego dnia coś się dzieje. Kilka 

popularnych wydarzeń odbywa się corocznie.

Aktualny kalendarz wydarzeń w Karlskronie

znajdziesz na stronie www.visitkarlskrona.se.

Jesienna atrakcja — duchy na farmie

2–5 listopada Świetna

rodzinna atrakcja podczas

jesiennej przerwy.

Wieczór pełen baśni,

potworów, dobrego

jedzenia i strasznych

historii!

Godziny otwarcia: 16.00 - 22.00

Cena: 150 SEK

Adres: Barnens gård

Internet: www.visitkarlskrona.se

Rock of 80’s

29 października Trasa

koncertowa Rock of 80's

to podróż w czasie do lat

osiemdziesiątych. Bilety:

ticketmaster.se

Internet: www.visitkarlskrona.se

The Music of Motown z udziałem Afro-Dite

11 listopada Oprócz

członkiń Afro-Dite —

Blossom Tainton, Gladys

del Pilar i Jessiki Folcker

— na scenie pojawi się

wielu innych

artystów.

Wykonają oni przeboje gwiazd sceny soulowej lat

60. — Raya Charlesa, Steviego Wondera, The

Jackson Five, Thelmy Houston, Smokey'ego

Robinsona i Lionela Richiego. Ich płyty sprzedały

się w setkach milionów egzemplarzy.

Adres: Karlskrona Konserthusteater

Internet: www.visitkarlskrona.se

Christmas Night 2016

6 grudnia Ulubieńcy

publiczności, Magnus

Carlsson i Jessica

Andersson, dadzą

najpiękniejszy

bożonarodzeniowy

koncert tego roku.

Adres: Karlskrona Konserthusteater

Internet: www.visitkarlskrona.se
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Koncert — Royal Republic
10 grudnia Zespół Royal

Republic wyruszył w

wielką trasę koncertową

po Europie. Muzycy

wystąpią na największych

letnich festiwalach i w

wybranych europejskich klubach. 10 grudnia 

zespół zagra na zakończenie trasy w Karlskronie!

Adres: Karlskrona Konsthall

Internet: www.visitkarlskrona.se

Musical — From Sammy with Love

28–29 października

Powrót do lat 60. w

Stanach Zjednoczonych,

gdy segregacja rasowa

wciąż była smutną

rzeczywistością.

Poznajemy Sammy'ego Davisa Jr. i śledzimy jego 

historię od momentu, gdy skończył trzy lata. W

tej podróży będziemy świadkami wykluczenia,

sukcesu i samotności.

Adres: Karlskrona Konserthus

Internet: www.visitkarlskrona.se

Koncert — Silvana Imam

11 listopada W tym roku

Silvana Imam wydała

płytę, zagrała liczne

koncerty i otrzymała

wiele nagród. Teraz rusza

w kolejną trasę

koncertową — „Rainbow Over Sweden”. W jej 

ramach wystąpi też w Karlskronie.

Adres: Karlskrona Konsthall

Internet: www.visitkarlskrona.se

RESTAURACJE

W Karlskronie było przed laty największe 

skupisko tawern w całej Szwecji. Musisz

spróbować lokalnych specjałów, takich jak

pierożki ziemniaczane nazywane po szwedzku

„kroppkaka”, kanapki ze śledziem i żytnie

sucharki „rågskorpa”. Oczywiście Karlskrona

oferuje także duży wybór przysmaków z całego

świata. W Karlskronie możesz dobrze zjeść,

ciesząc się przy tym widokiem na morze. Wokół

rynku głównego, Stortoget, znajdziesz mnóstwo

dobrych restauracji.

Restauracja Utkiken

Restauracja i kawiarnia

Utkiken mieści się na

wzgórzu Bryggareberget

z fantastycznym

widokiem na centrum

Karlskrony i okoliczne

wyspy archipelagu. Zacznij odkrywanie 

Karlskrony z góry — z tej perspektywy można

podziwiać jej malownicze położenie w sercu

archipelagu.

Adres: Kärleksstigen, Bryggareberget, 37170 Karlskrona

Telefon: +46 455 137 70
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Stars and Stripes
Bar o nowoczesnym stylu

i wzornictwie. Obejrzysz

tu relacje sportowe z

całego świata. Menu

i drinki opierają się

przede wszystkim na

tradycji amerykańskiej: duże steki i hamburgery.

Adres: Stortorget 2, S-37134 Karlskrona

Telefon: +46 455 152 40

2 Rum & Kök

Restaurację wyróżnia

XVIII-wieczna atmosfera

połączona z nadmorskim

urokiem Karlskrony. Jest

niewielka, ale bardzo

przyjemna. Oferuje duży

wybór autorskich dań. Specjalizuje się w fondue.

Telefon: +46 455 104 22

Montmartre

Zdaniem mieszkańców

jest to jedna z najlepszych

restauracji w Karlskronie.

Pizzeria i restauracja w

ścisłym centrum miasta.

Adres: Ronnebygatan 28

Internet: www.visitkarlskrona.se

Skeppgossen

Restauracja mieści się w

muzeum marynarki

wojennej. Ma piękny

taras, na którym można

wsłuchać się w szum fal i

podziwiać morski

krajobraz. W menu są zawsze dostępne 

szwedzkie potrawy i „bufet Blekinge”.

Adres: Marinmuseum, Stumholmen

Sjörök

Szwedzka kuchnia pełna

inspiracji z całego świata.

Smaczne i doskonale

przyrządzone dania, z

idealnym dopasowaniem

potraw i napojów.

Wykorzystuje się dostępne lokalne produkty. W 

ofercie dań i napojów nowoczesność miesza się z

klasyką.

Pięknie położone na nabrzeżu Skeppsbrokajen.

Adres: Skeppsbrokajen 4

Royal Thai

Oferuje interesujące

menu w porze lunchu

oraz zupełnie inną

kuchnię tajską

wieczorami.

Adres: Rådhusgatan 11

Restauracja Scandic

Restauracja hotelowa o

gościnnej, ciepłej

atmosferze. Docenią ją

miłośnicy sztuki i

wzornictwa. Kuchnia

oferuje smaczne i

doskonale przyrządzone potrawy.

Adres: Skeppsgossegatan 2
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Michelangelo
Włoska restauracja

Michelangelo w centrum

miasta.

Adres: Ronnebygatan 29

Nya Skafferiet

Restauracja polecana w

przewodniku White

Guide. Warto wstąpić na

ciasto lub lunch w formie

bufetu. Można też kupić

tu przysmaki z całego

świata.

Zdjęcie: Visit Karlskrona

Nivå Bar i Steakhouse

Nivå to połączenie

międzynarodowego baru i

dobrze prosperującej

restauracji ze stekami.

Adres: Stortorget 14

Internet: www.visitkarlskrona.se

Restauracja Landbron

Nowo otwarta restauracja

w Karlskronie. Z domową

atmosferą, przytulna i

kameralna. Oferująca

bogactwo smaków,

piękne otoczenie i miłą

obsługę.

Adres: Landbron 1B

Internet: www.visitkarlskrona.se

Restauracja Parken

Nowy budynek w

pięknym parku Hoglands

w centrum Karlskrony.

Kawiarnia, bar, bistro

i restauracja.

Adres: Park Hoglands

Internet: www.visitkarlskrona.se

KAWIARNIE

Karlskrona słynie z kwitnącej kultury 

kawiarnianej. Można tu znaleźć mnóstwo

uroczych miejsc, zarówno w centrum, jak i wokół

miasta. Kawiarenki usytuowane są w

malowniczych podwórkach, centrach handlowych

i na nabrzeżu. Wypij kawę w mieście, na wsi lub

na przepięknym archipelagu — wybór należy do

Ciebie!

Café Greven

Café Greven to kawiarnia

z restauracją w

oryginalnych

XVIII-wiecznych

pomieszczeniach

Grevagården. Wcześniej

mieściły one kuchnię i spiżarnię hrabiego 

admirała Hansa Wachtmeistera. Pałac

Grevagården został ukończony w 1705 r. i był

miejską rezydencją admirała Karlskrony. Café
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Greven to miejsce bardzo przyjazne dzieciom —

mogą tu biegać swobodnie, podczas gdy rodzice

odpoczywają przy kawie lub dobrym obiedzie.

Adres: Borgmästaregatan 21

Glassiären

Lodziarnia w centrum

Karlskrony ze słynnym

lodowym menu.

Zamówisz tu największe

lody w Karlskronie, a

prawdopodobnie także w

całej Szwecji.

Otwarte: maj–wrzesień

Adres: Stortorget 4

Internet: www.visitkarlskrona.se

Chocolatte Karlskrona

Czekoladziarnia

Chocolatte to eldorado

dla miłośników czekolady!

Oferuje produkowane na

miejscu wyroby

czekoladowe i inne

pyszności.

Zdjęcie: Chocolatte

Adres: Borgmästaregatan 11

Wayne’s Coffe

W Wayne’s Coe możesz

spotkać się z przyjaciółmi,

poczytać gazetę,

popracować albo po

prostu odpocząć. Skuś się

na liżankę kawy,

smoothie, lunch albo smaczną przekąskę.

Systrarna Lindqvists Café
Mała przytulna

kawiarenka o uroczym,

staroświeckim klimacie

oferująca domowe

słodycze i ciastka.

Wszystko z produktów

ekologicznych!

Café Brofästet

Kawiarnia i restauracja

na wyspie Senoren

oferuje miejsca zarówno

pod dachem, jak

i w ogródku. Oferuje

lekkie obiady i przekąski.

Możesz tu także kupić wyroby rękodzielnicze, 

lokalne owoce jagodowe, kwiaty i warzywa. Jest

pięknie położona tuż nad brzegiem morza i

roztacza się z niej wspaniały widok.

Godziny otwarcia: maj–sierpień

Adres: Brofästet Senoren

Internet: www.visitkarlskrona.se

Café Sött & Salt

Urocza kawiarnia na

nabrzeżu w Kristianopel,

z pięknym widokiem na

morze. Świetne gofry,

lody i kanapki z

krewetkami.

Adres: Kristianopel Hamn, S-37045 Fågelmara
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Café Tre G
Tradycyjna kawiarnia w

centrum miasta. Znane

miejsce spotkań, w

którym serwuje się ciasta,

kanapki i zestawy

obiadowe.

Adres: Landbrogatan 9

Kawiarnia Elsa's café

To prawdziwa oaza z

jednym z najlepszych

menu śniadaniowych/bru

nchowych! Tutaj Twoje

zmysły mogą zaznać

bogactwa kolorów i

smaków. Serwowane tu dania i napoje napełnią 

Cię nową energią, a komfortowe warunki

sprawią, że na chwilę się zrelaksujesz.

Adres: Ronnebygatan 30

Internet: www.visitkarlskrona.se

Espresso House

Espresso House oferuje

kawę i inne gorące

napoje, zimne napoje,

wypieki, kanapki i sałatki.

Dobra kawa w

komfortowych

warunkach. Ładny bar z ogródkiem w 

Klaipedaplatsen obok rynku w Karlskronie.

Adres: Norra Kungsgatan 2

Internet: www.visitkarlskrona.se

Café Gelato
Rodzinna kawiarnia

położona w centrum

Karlskrony. Oferuje

lekkie posiłki, ciastka i

wspaniałe włoskie lody.

Tylko świeże i domowe

wyroby!

Adres: Borgmästaregatan 14

Internet: www.visitkarlskrona.se

KLUBY I ŻYCIE NOCNE

Nocne życie Karlskrony ma wiele do 

zaoferowania! Znajdziesz tu mnóstwo

obleganych barów i nocnych klubów.

Sliver

Sliver ma styl. Zarówno

urządzenie wnętrza, jak i

drinki oraz didżeje są tu

najwyższej klasy. Wieczór

w Sliver to raj na ziemi

dla poszukiwaczy dobrej

zabawy. Młodzi ludzie gromadzą się tu w 

poszukiwaniu magicznej atmosfery i niezwykłych

przeżyć.

Adres: Ronnebygatan 38
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Statt Nattklubb & Schlagerbar
W Statt zawsze jest pora

na zabawę. Świetni

didżeje rozkręcają

imprezę w każdą sobotę.

Adres: N Smedjegatan 1

Nivå

Nivå bez wątpienia spełni

Twoje oczekiwania. Ta

popularna restauracja

oferuje duży wybór

drinków i potraw.

Znajdziesz tu trzy bary

urządzone w różnym stylu z wygodnymi sofami i 

fotelami.

Adres: Stortorget 14

The Fox & Anchor

Angielski pub przy

Stadshotellet. Znajdziesz

tu bogaty wybór piwa i

whisky oraz tradycyjną

kuchnię brytyjską.

Adres: Norra Smedjegatan 1

Stars and Stripes

Bar o nowoczesnym stylu

i wzornictwie. Obejrzysz

tu relacje sportowe z

całego świata.

Adres: Stortorget 2

ZAKUPY

W centrum Karlskrony, w samym sercu 

archipelagu, znajdziesz pasaże handlowe, sklepy

najlepszych projektantów, delikatesy, galerie

sztuki i stoiska targowe. Najwięcej sklepów

znajduje się przy deptakach Ronnebygatan i

Borgmästaregatan. Pamiętaj, że także w

bocznych uliczkach znajdziesz kilka

niepowtarzalnych sklepików. W mieście jest

ponad 200 sklepów o zróżnicowanym

asortymencie — od znanych marek i sieci po

lokalne sklepiki z wyselekcjonowanym towarem.

Wiele restauracji i kawiarni mieści się w pobliżu

rynku głównego, czyli Stortorget, i dwóch

wspomnianych wcześniej deptaków, ale na

nabrzeżu również nie brakuje miejsc, gdzie

można coś zjeść. Pozwól sobie na przyjemność

zjedzenia obiadu albo wypicia dobrego drinka z

widokiem na morze.

Centrum miasta

Aärshuset Kronan to

prawdziwe centrum

modowe Karlskrony

usytuowane w środku

miasta przy

Ronnebygatan. Znajduje

się tam mnóstwo sklepów odzieżowych, a także 

outlety z biżuterią, drogerie, sklepy ze zdrową

żywnością, z zabawkami, sprzętem sportowym i

dużo więcej.
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Wachtmeister Galleria to duże nowoczesne 

centrum handlowe i częste miejsce spotkań w

regionie Blekinge. Znajduje się tu ponad 30

dobrze zaopatrzonych sklepów.

Riksgallerian to również centrum handlowe. 

Czekają tu na Ciebie małe przytulne butiki, ale

nie brakuje również sieciówek, takich jak Polarn

& Pyret.

Poza centrum
Na większe zakupy warto udać się poza centrum.

Dwie największe dzielnice handlowe,

Amiralen i Slottsbacken, mają dużo do 

zaoferowania całej rodzinie. Nie brakuje tu

również restauracji, aptek, sklepów z meblami,

wyposażeniem wnętrz, sieciowych sklepów ze

sprzętem elektronicznym i banków.

GOLF

W Karlskronie nie brakuje pięknie położonych 

pól golfowych. Trzy z nich, położone w odległości

15 km od siebie wysokiej klasy pola golfowe, są

otwarte przez cały rok: pole nadbrzeżne, pole

blisko lasu i parku o pofałdowanym terenie lub

płaskie, w pełni otwarte pole z widokiem na

morze.

Klub golfowy Carlskrona
Carlskrona GK —

położone w pięknej

scenerii archipelagu

Karlskrony, w pobliżu

parku i wybrzeża na

terenie rezerwatu

przyrody.

Adres: Klub golfowy Carlskrona, Almö

Internet: www.visitkarlskrona.se

Klub golfowy Trummenäs

Trummenäs GK położone

jest pośród archipelagu, z

widokiem na morze przy

każdej rzutni.

Adres: Klub golfowy Trummenäs

Internet: www.visitkarlskrona.se

Klub golfowy Nicklastorp

Nicklastorp GK to

parkowo-leśne pole w

odległości 5 min od

centrum Karlskrony.

Adres: Klub golfowy Nicklastorp

Internet: www.visitkarlskrona.se
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ZAKWATEROWANIE

W Karlskronie nie brakuje różnorodnych miejsc 

noclegowych. Na pewno znajdziesz coś dla siebie

— czy chcesz obudzić się w środku miasta z

widokiem na zabytkową wojskową prochownię w

Borgmästarefjärden, czy zamieszkać w dawnej

wieży pilotów portowych na wyspie Aspö. Możesz

wybierać między nowoczesnymi pokojami

hotelowymi o wysokim standardzie i rmowymi

apartamentami oraz mniej ekskluzywnym

noclegiem w odnowionej rybackiej szopie, domku

kempingowym lub leśnej chatce. Pełna obsługa i

śniadanie podane do łóżka albo wolność i

samoobsługa — na co tylko masz ochotę.

Znajdują się tu zarówno hotele dobrze znanych

sieci, takich jak Choice Hotels, First Hotels i

Scandic, jak i małe, przytulne pensjonaty o

bardzo dobrym standardzie i kameralnej

atmosferze. Co najmniej 10 hoteli usytuowanych

jest w odległości 10 min spacerkiem od

większości atrakcji turystycznych, restauracji i

miejsc spotkań.

Hotel Arkipelag

Zapraszamy do

komfortowego,

niedrogiego

3-gwiazdkowego hotelu w

centrum Karlskrony.

Miejsca noclegowe

zarówno dla osób podróżujących służbowo, jak i 

dla całych rodzin.

Adres: Alamedan 10, S-371 31 Karlskrona

Internet: www.visitkarlskrona.se

Clarion Collection Hotel Carlscrona

Domowa atmosfera i miła

obsługa, marynistyczny

charakter i centralne

położenie z widokiem na

morze i port jachtowy.

Adres: Skeppsbrokajen

Internet: www.visitkarlskrona.se

First Hotel Ja

4-gwiazdkowy hotel w

centrum Karlskrony.

Pokoje o indywidualnym i

specjalnie

zaprojektowanym

wystroju. Hotel oferuje

kilka apartamentów rodzinnych.

Internet: www.visitkarlskrona.se

Hotell Aston

Hotell Aston to oryginalny

mały hotel o morskim

wystroju położony w

sercu Karlskrony. Hotel

należy do sieci Sweden

Hotels.

Internet: www.visitkarlskrona.se

Hotell Conrad

Pełen uroku kameralny

hotel w centrum miasta,

należący do sieci Sweden

Hotels. Hotel oferuje

różne pakiety pobytowe w

atrakcyjnych cenach.
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Adres: V.Köpmansgatan 12

Internet: www.visitkarlskrona.se

Hotell Angöringen

Hotel znajduje się przy

trasie E22, ok. 8 km od

centrum Karlskrony. Do

dyspozycji gości

przygotowano 38

pachnących nowością

pokoi,  w tym: jedno- i dwuosobowe, 

ekonomiczne i rodzinne.

Adres: August Palmgrens väg 3

Internet: www.visitkarlskrona.se

Hotel Scandic Karlskrona

Położony przy

malowniczym

nadmorskim bulwarze i

placu Fisktorget. Scandic

oferuje komfortowe

warunki noclegowe, sale

konferencyjne w inspirującym otoczeniu oraz 

wyśmienite potrawy w restauracji. Relaksująca

atmosfera na tarasie na brzegu morza, ze

stolikami restauracyjnymi i muzyką na żywo w

okresie letnim.

Adres: Skeppsgossegatan 2

Internet: www.visitkarlskrona.se

Gullberna Park Logi

Proste, ale pełne uroku

miejsce noclegowe w

otoczeniu przyrody.

Internet: www.visitkarlskrona.se

Stay Hotel City House
Hotel oferujący pokoje

typu studio oraz

mieszkania na wynajem w

centrum miasta.

Adres: Ronnebygatan 26

Aspö Lotstorn

Niepowtarzalne miejsce

noclegowe w sercu

pięknego archipelagu

Karlskrony. Aspö Lotstorn

oferuje zarówno pokoje

hotelowe, jak i hostel oraz

domki letniskowe.

Adres: Drottningskär, Aspö

Internet: www.visitkarlskrona.se

First Hotel Statt w Karlskronie

First Hotel Statt w

Karlskronie to hotel w

centrum miasta z

przełomu XIX i XX wieku.

Piękna architektura tego

hotelu sprawia, że jest to

idealne miejsce na zorganizowanie konferencji, 

dla biznesmenów i turystów.

Adres: Ronnebygatan 37-39

Internet: www.visitkarlskrona.se
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KEMPING

W witrynie camping.se można znaleźć najwięcej 

informacji na temat pól namiotowych w Szwecji.

Jest tam aż 450 pól namiotowych z 75 000

miejsc, 9000 domków i pokoi, apartamentów i

kwater typu B&B.

Kemping Dragsö (za pośrednictwem serwisu
Camping.se)
Dragsö wyróżnia się z wielu powodów. Pole 

kempingowe znajduje się na osobnej wyspie, ale

jednocześnie bardzo blisko centrum Karlskrony.

Adres: Dragsövägen 14, 37137 Karlskrona

Godziny otwarcia: Od 27 marca do 13 października

Telefon: 0455-153 54

Internet: http://www.camping.se/en/Campingse-International/

campings/2769/dragso-camping-stugby/

Kristianopel Resort (za pośrednictwem
serwisu Camping.se)
Najbardziej odlotowy kemping w Szwecji. Co 

wieczór muzyka na żywo, piękne nadmorskie

otoczenie i historyczny klimat. Pole kempingowe

inne niż wszystkie!

Adres: 37045 Fågelmara

Godziny otwarcia: Od 1 kwietnia do 30 września

Telefon: 0455-36 61 30

Internet: http://www.camping.se/en/Campingse-International/

campings/2772/kristianopel-resort/

Klub kempingowy Sturkö Camping (za
pośrednictwem serwisu Camping.se)
Zapraszamy na Sturkö — perłę archipelagu 

Karlskrony!

Adres: Idrottsvägen 11, 37043 Sturkö

Godziny otwarcia: Od 24 marca do 29 września

Telefon: 0455-424 82

Internet: http://www.camping.se/en/Campingse-International/

campings/2774/caravan-club-sturko-camping/

Kemping Skönstaviks — Karlskrona (za
pośrednictwem serwisu Camping.se)
Skönstaviks Camping to nowoczesne, doskonale 

wyposażone pole kempingowe dla całej rodziny.

Adres: Ronnebyvägen 17, 37145 Karlskrona

Godziny otwarcia: Od 1 kwietnia do 31 sierpnia

Telefon: 0455-237 00

Internet: http://www.camping.se/en/Campingse-International/

campings/2770/skonstaviks-camping--karlskrona/

Kemping w Trummenäs — Karlskrona (za
pośrednictwem serwisu Camping.se)
Na kempingu Trummenäs można grać w golfa, 

opalać się, pływać i spędzić miło czas w pięknym

regionie Blekinge.

Adres: Stensnäsvägen, 37302 Ramdala

Godziny otwarcia: Od 30 kwietnia do 1 września

Telefon: 0455-36 04 63

Internet: http://www.camping.se/en/Campingse-International/

campings/2771/trummenas-camping--karlskrona/

HOSTELE

Danil Nevsky/Shutterstock.com

Osoby towarzyskie mogą skorzystać z oferty 

przyjaznego hostelu. Możliwość wynajęcia łóżka i

współdzielenia łazienki, salonu i kuchni to

idealna propozycja dla osób z ograniczonym

budżetem, a jednocześnie doskonała okazja do
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nawiązania nowych znajomości.

Wszystkie hostele przedstawione na tej stronie 

należą do stowarzyszenia SVIF, tj. szwedzkiego

stowarzyszenia schronisk młodzieżowych

(Sveriges Vandrarhem i Förening). Każdy hostel

jest jednak zarządzany na odrębnych zasadach.

WAŻNE INFORMACJE

Visit Karlskrona

Komunikacja

Zmęczyły Cię już wojaże

po wielkim świecie?

Zapraszamy do

Karlskrony, naszego

małego świata. Łatwo do

nas trać! Z Kopenhagi i

Malmö: 2,5 godz. samochodem lub 3,5 godz. 

pociągiem

Ze Sztokholmu: 55 min samolotem (na lotnisko 

Ronneby)

Z lotniska Ronneby: 30 min autobusem lub 

taksówką

Z Kopenhagi i Malmö: 3,5 godz. samochodem lub

4,5 godz. pociągiem

Z Gdyni: promem Stena Line (10 godz.)

Zdjęcie: Visit Karlskrona

Lotnisko
BRA obsługuje połączenia Sztokholm (Bromma) –

Ronneby Kallinge (1 godz. 5 min)

SAS obsługuje połączenia Sztokholm (Arlanda) – 

Ronneby Kallinge

Autobus transferowy z lotniska

Między lotniskiem w Ronneby a centrum 

Karlskrony kursują regularnie autobusy Flygbuss

obsługiwane przez Bergkvarabuss (+46 455-30

85 00) i Trossö Buss (+46 455-470 75). To

najwygodniejsze i najtańsze połączenie z

lotniskiem. Autobusy odjeżdżają z Karlskrony

około 90 min przed odlotem samolotu do

Sztokholmu (Arlanda).

Autobusy zatrzymują się na niektórych 

przystankach w centrum Karlskrony oraz przy

szpitalu Bergåsa, w Nättraby (E22),

Hjortahammar i Listerby.

Wahadłowy autobus transferowy Karlskrona – 

lotnisko Ronneby

Autobus transferowy obsługuje wszystkie 

połączenia linii BRA ze Sztokholmem (Bromma).

Zatrzymuje się na 8 przystankach. „Flygshuttlen”

odjeżdża 75 min przed odlotem i opuszcza

lotnisko ok. 10 min po odlocie samolotu z

lotniska Ronneby.

Rozkład można znaleźć w witrynie internetowej 

przewoźnika.

Internet: https://www.swedavia.com/ronneby/to-from/bus/?_g

a=1.46149156.2064150557.1457961288

Taksówki
Din Taxi +46 455 177 10

GP Taxi +46 455 41 000
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Karlskrona Taxi AB +46 455 191 00

Taxi Allians +46 455 37 53 75

Taxi Kurir +46 455 810 00

Zon Taxi +46 455 230 50

Sverige Taxi, +46 455 122 67

Policja
Komenda Policji

Adres: Järnvägstorget 5

Telefon: +46 455 114 14

Apteki
Kronans Apotek, Landbrogatan 4, S-371 34 

Karlskrona, tel.: +46 771 - 612 612.

Apoteket Wachtmeister Karlskrona, adres: 

Borgmästaregatan 15,

tel.: +46 771 450 450.

Vårdapoteket Eken, Blekingesjukhuset, tel.: +46 

10 494 74 00.

Adres: Landbrogatan 4, S-371 34 Karlskrona

Telefon: +46 77 444 11 11

Telefon
Numer kierunkowy Szwecji: +46 

Numer kierunkowy miasta: 0455

Gniazdka elektryczne
220–240 V / 50 Hz

Liczba ludności
65 380

Waluta
Korona szwedzka, 1 SEK = 100 öre

Godziny otwarcia
Sklepy są otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 10–18, 
a w soboty w godz. 10–14, ale supermarkety i sklepy
spożywcze są często otwarte do późna, również w niedziele.

Internet
www.visitkarlskrona.se
www.karlskrona.se

Prasa
Prasa zagraniczna jest dostępna w bibliotece miejskiej.

Nr Alarmowy

112

Informacja turystyczna
Biuro Informacji Turystycznej w Karlskronie 
Adres: Stortorget 2, S-371 34 Karlskrona
Tel.: +46 455-30 34 90 
E-mail: visit@karlskrona.se
www.visitkarlskrona.se
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Akutvägen E1 Fryshusvägen A4 Nordenskjöldsgatan A4 B4

Alamedan D5 Galérgatan B4 Norra Kungsgatan C4

Almögatan A4 Gamla Skeppsbrogatan C4 D4 Norra Långöbron C2

Amiralitetsgatan B5 C5 Gasverksgatan B4 Norra Möllebacksgränd C4

Amiralitetstorget C5 Grenadjärsgatan C1 D1 Norra Skepparegränd B5 C5

Argongatan D3 Guldsmedsgränd D4 Norra Smedjegatan C4

Arkitektgatan C1 Gyllenstjärnas väg D1 D2 Nya Skeppsbrogatan C4

Arklimästaregatan C5 Haglövägen A4 Ordensgatan C2

Arnögatan C1 Hantverkaregatan B5 C5 Ostermansgatan C4

Arvid Nilssonsgatan C3 C4 Hasslövägen A4 Pantarholmskajen C2 C3

Bagaregatan C3 Heliumgatan D3 Parkgatan C4

Barkassgatan D4 D5 Henrik Trollesgatan B4 Polhemsgatan C1 D2

Barktorget C3 Holmgatan C3 Pukesgatan B4

Bastionsgatan D5 Hästkvarnsgatan D5 Ramsövägen A3 A4

Björkholmskajen B4 Högabergsgatan C4 Ronnebygatan C4

Björkholmsplan B4 Högaholmsvägen C3 Rådhusgatan C4 C5

Blekingegatan C3 C4 Ingenjörsgatan C2 Rådmansgatan C2

Blåportsbacken D2 Isvägen A4 Rökerivägen A4

Blåportsgatan D2 Ivögatan A4 Saltsjöbadsvägen E2 E3

Bollögatan A3 Jungmansgatan D1 Saltö torg A4

Bondegatan D1 Järnvägstorget C4 Saltövägen A3 A4

Borgmästaregatan C4 C5 Kapellgatan B2 C2 Seglarevägen A3

Borgmästarekajen C3 C4 Kilströmskajen B4 Sjömansgatan B5 C5

Bredgatan D4 Klorgatan D3 Skepparegatan C5

Brittabergsvägen C3 Konstapelsgatan C5 Skeppsbrokajen C3 D3

Brunnsgränd C5 Korvettgatan B4 B5 Skeppsbrotorget D4

Bryggaregatan C4 Krister Hornsgatan B4 Skeppsgossegatan B4

Brändaholmsvägen A3 Krutholmskajen B3 C3 Skogsvägen D2

Byggmästargatan C1 Krutviksvägen E1 Skolgatan C2

Bättringsvägen E1 Kungsbrogatan D5 Skomakaregatan B5

Båtsmansgränd C5 Kungsbron D5 Skonertgatan B4

Bååths gränd C4 Kungsplan C4 Släntgatan B2 B3

Chapmansgatan B5 Kyrkogatan D5 Snapphanevägen D1

Chapmansplan B5 Kärleksstigen E2 E3 Snickaregatan B2 C2

Dockegatan B4 Lagmansgatan B2 C1 C2 Sotaregränd C4 C5

Domarevägen D1 D2 Landbrogatan C4 Sparrensgatan C5

Dragsövägen A3 Landbron C4 Spårgatan C4

Drottninggatan D5 Landsvägsgatan C2 C3 Stenbergs gränd C4 D4

Egilsgatan C2 Lasarettsvägen E1 Stora Möllebacksgränd C4

Ehrensvärdsgatan B5 Lemchens väg C1 Stortorget C5

Ekholmsstranden B4 Ljungskärsvägen C3 Strandvägen A3

Ekorrvägen D1 D2 Långgatan C2 C3 Styrmansgatan B4 B5

Finnagränd C5 Långöbadsvägen C1 Sunnavägen D2

Fiskaregatan B4 Långövägen C3 Södra Långöbron C3

Fisktorget B4 Mimersgatan C2 Södra Skepparegränd B5 C5

Fogdevägen D1 Minervavägen D1 Södra Smedjegatan C5

Fortikationsgatan C5 D5 Muraregatan B3 C2 Södra Strandgatan C2

Fregattgatan B4 B5 Målaregatan B4 Sökvägen D1

Friskvägen E1 Neongatan D3 Thore Christoersgatan D4
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Timmermansgatan C6 Varvsgatan C5 Wrangelsgatan B4

Tjurkövägen A4 Vasagatan D1 Ölandsgatan C4 D4

Tromtögatan A3 Vattugatan C2 Östergatan C3

Trossögatan A4 Vikingagatan B2 C2 Österleden C3 D2 E1 E2

Tullgatan C2 Viktoriagatan B4 Östra Hamngatan D4 D5

Urmakaregränd C4 Vitsippestigen E2 Östra Kvarngatan C3

Utridarevägen D1 Västra Kvarngatan C2 Östra Köpmansgatan D4

Utövägen A4 Västra Köpmansgatan C4 Östra Petterssons gränd C4 D4

Valhallavägen D1 Västra Prinsgatan C5 Östra Prinsgatan C5 D5

Vallgatan C5 Västra Vittusgatan C4 Östra Strandgatan C2

Vanadisgatan C1 Wachtmeistergatan B4 Östra Vittusgatan C4
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