
 
 
• Fra turistbureauet drejes til højre i rundkørslen mod Diernæs. Lidt efter drejes til højre ad 

Alléskovvej mod Pipstorn Skov/Holstenshuus. Når man kommer ud af skovområdet drejes til 
højre mod Pipstorn Skov ad Lucienhøj og grusgraven følges, til man når P-pladsen.  

• Ved pladsen findes der borde og bænke, og her kan man nyde den fantastiske udsigt over 
øhavet. I Pipstorn Skov findes der mange fortidsminder. Kør tilbage ad Lucienhøj, drej til 
højre ad Agermosevej. Drej til højre ad Tjenerhjørnet, kør ligeud og fortsæt ad Slotsalléen.  

• Godset Holstenhuus passeres med hovedbygningen fra 1910. Fortsæt ligeud ad 
Nyhavnevej. I Pejrup drejes til venstre ad Fredriksbergvej og videre til venstre ad 
Sølvbjergvej. Drej til højre ad Frisenvænget og fortsæt lige ud ad Faurshøjvej, og til venstre 
ad Brændegårdsvej.  

• På venstre side ses Brændegård sø med et rigt fugleliv bl.a. en stor koloni af skarver, hvilket 
ses på den lille ø i søen. Fortsæt ligeud til man når Nørre Sø på højre hånd, hvor det er 
muligt at gå rundt om søen ad en ca. 6 km lang sti.  

• Kør et stykke tilbage ad vejen, og drej til højre ad Nybo og Spanget. Straks efter 
Landbrugsskolen, lige før landevejen, kan man stille cyklen og gå ad skovvejen til man når 
frem til et område med over 100 år gamle rododendroner som blomstrer i maj-juni. Fra 
området er der udsigt over den lille sø og Brahetrolleborg Slot. Slottet er anlagt som 
cistercistenserkloster år 1172, Holme Kloster, på en holm mellem små søer.  

• Fortsæt cykelturen over Nyborgvej til højre ad Viadukten, drej til venstre ad Fleningevej og til 
højre ad Sybillevej hvor Gærup Skole Museum ligger på højre side. Derefter til højre ad 
Gærupvej og til højre ad Sollerupvej.  

• Ved Sollerup, hvor Skov- og Naturstyrelsen har til huse, drejes til højre ad stien ned mod 
Arreskov Sø, som er Fyns største sø. Kør tilbage ad stien, over vejen ved Sollerup og følg 
den med blåt afmærkede cykelsti igennem Svanninge Bakker til Svanninge By.  

• Drej til venstre, kør et lille stykke, drej til højre ad Kukkenbjerg og straks derefter til venstre 
ad Vængegyden. Ved Nyborgvej drejes til venstre og vejen følges indtil rundkørslen, hvor der 
drejes til højre ind mod Faaborg.  

 


