
 

 

 

 

 

RAJD KOMPAS WIKINGÓW 

FAQ- często zadawane pytania 

i odpowiedzi na nie… 

 

1. Czy przy terminalu promowym w Gdyni są parkingi strzeżone? 

W okolicach terminala są oczywiście liczne miejsca parkingowe, natomiast brakuje parkingu 

płatnego/ strzeżonego. Takie znajdziemy bliżej centrum Gdyni. 

 

2. Czy możemy pozostawić bagaż w kabinie na promie? 

Oczywiście, wracamy tym samym promem (ma on dzienny postój w porcie w Karlskronie) i w tych 

samych kabinach. Zatem to co chcemy- możemy pozostawić na promie. Rzecz jasna- zawsze 

posiadamy przy sobie nasze dokumenty. 

 

3. Jakie dokumenty będą potrzebne w trakcie podróży? 

Niezbędny jest ważny paszport lub dowód osobisty. Nie obowiązują już żadne restrykcje związane 

z Covid-19. Także maseczki nie są już potrzebne.  

 

4. Gdzie odbędzie się start rajdowych tras? 

Uczestnicy Trasy Żółtej (TR40) startują bezpośrednio spod terminala promowego w Karlskronie. 

Uczestnicy Trasy Czerwonej (TP25) zostaną na swój punkt startowy przewiezieni autokarem (około 

3 km). Uczestnicy Trasy Różowej (TP10) również zostaną przewiezieni na start autokarem. Start 

oraz meta Trasy Różowej nastąpi w Rödeby- Dackestugan, czyli przy Bazie Rajdu.  

 

5. Czy uczestnicy Trasy Żółtej (TR 40) muszą sami powrócić na rowerach na prom? 

Po zakończeniu rywalizacji na Trasie- jest konieczność powrotu rowerem na prom (ok. 13,5 km 

wygodną, asfaltową trasą rowerową- ok. 40 minut). W sytuacji awaryjnej zapewnimy transport. 

 

6. Czy będzie czas na zwiedzanie Karlskrony? 

Uczestnicy Trasy Różowej będą mieli taką możliwość. Na zwiedzanie Karlskrony będziemy 

przewozili Was autokarami od godziny 14:00 co 30-40 minut. 

 

7. Co oferuje Baza Rajdu oraz Rajdowy Bufet? 

Bazą Rajdu jest uroczy, drewniany domek położony w miejscowości Rödeby- DACKESTUGAN. 

Czekamy tam na Was z Rajdowym Bufetem- dla wszystkich Szanownych Uczestników mamy gorące 

i zimne napoje, kaszubskie śledziki, kiełbaski do ogniska, pyszne drożdżówki. W Bazie Rajdu 

dostępne sanitariaty, łącznie z prysznicem. 

 



8. Co jeśli nie zdążymy na prom w Karlskronie? 

Zdecydowanie musimy uniknąć takiej sytuacji, gdyż ona będzie miała dla nas niedobre 

konsekwencje. Dlatego jest ustalona godzina mety- „deadline” (16:30). Do tej godziny koniecznie 

musimy się znaleźć w Bazie Rajdu. Jeśli jest to z różnych przyczyn niemożliwe- musimy 

poinformować o tym fakcie Organizatora Rajdu. 

 

 

 

Do zobaczenia niebawem, Przygoda czeka! 


