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Kør langs havnen og drej til venstre ad Kildetoften i rundkørslen. Lige efter rundkørslen køres til højre
ad gå- og cykelstien.
Fortsæt over Pugesøvej og du kommer frem til Johan Rantzausvej, hvor der drejes til venstre. Kør et
lille stykke på cykelstien. I rundkørslen drejes til højre, og i næste rundkørsel drejes til højre igen.
Ved tankstationen drejes til venstre ad Vængegyden, mod Svanninge, over den stærkt trafikerede
Nyborgvej.
For enden af Vængegyden drejes til højre, og straks derefter til venstre ad Brahesvej, mod Svanninge
kirke, som stammer fra middelalderen. Dog blev kirken kraftigt ombygget og renoveret i 1837.
Ved kirken drejes til venstre ad Kirkegyden, og fortsæt forbi skolen. I krydset drejes ad Østerbyvej
mod Haastrup. Drej til højre ad Stenbækvej og fortsæt lige ud ad Skelbanke. Nu er man ca. 80 m over
havet.
Fortsæt ligeud ad Horseballevej. Drej til venstre ad Ny Stenderupvej, og kør et stykke inden der drejes
til venstre, lige efter den gamle Trente mølle, ad Trentevej. Bygningerne til venstre huser nu Trente
Mølle lejrskole, naturskole, m.v. Lidt længere fremme ligger Østrupgaard, som er en gammel
hovedgård, hvis ældste del er stenhuset fra 1500-tallet. Det første man ser, er den imponerede
agerumslade med en af Nordeuropas største stråtag. Østerupgaard er privatejet men fra vejen kan
man se det gamle stenhus, og er porten åben kan man også se den nyopførte kostald. Den
oprindelige væltede i stormen 1999.
Fortsæt ad Østrup og drej til venstre ad Stubbedam, til venstre igen ad Radbyvej. I næste kryds køres
til højre ad Stenbæksvej mod Millinge. Lige før man når Assensvej, drejes til højre ad grusvejen,
Steensgaard, og lidt længere fremme ligger Steensgaard Gods, med gårdbutik og Herregårdspension.
Steensgaard Herregaard stammer fra 1310, og hovedbygningen drives i dag som hotel og restaurant.
Fra Steensgaard køres igennem alléen, og Assensvej krydses, og der fortsættes ad Hornegyden. Ved
Hornelandevej drejes til venstre. Vejen følges et lille stykke, drej til højre ad Pindsvinevej. Drej ned ad
alléen mod Hvedholm Slot. Den nuværende hovedbygning blev radikalt ombygget i 1880erne. Efter at
Hvedholm i mange år fungerede som plejehjem og sindsygehospital, drives det i dag som et moderne
hotel.
Tilbage ad alléen, til venstre og drej så til venstre ad Sinebjergvej. Drej til venstre ad Bjerne Langgyde.
For enden af bakken drejes til venstre ad Bjernevej mod Faaborg.

