
”Bjerg”tur – De Sydfynske Alper
32 km

Mere end 300.000 gæster besøger hvert år ”De Sydfynske Alper” Svanninge Bakker og 
Svanninge Bjerge nord for Faaborg til vandring, ridning, løb og sportsarrangementer. Og 
man forstår hvorfor. Du kan glæde dig. Tag evt. en madpakke med eller besøg Restaurant 
Skovlyst eller iskiosken Skovtrolden. 
 

Kør mod vest langs havnen og drej i rundkørslen 
ad Kildetoften. 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 ad Assensvej og i næste 
rundkørsel drejes til højre igen ad Nyborgvej. Ved 
tankstationen drejes til venstre ad Vængegyden, 
mod landsbyen Svanninge. For enden af 
Vængegyden drejes til højre og straks derefter til 
venstre. Ved gården Kastanielund Bed & Breakfast, 
før kirken, køres til højre og cykelruten markeret med 

blå afmærkninger følges igennem Svanninge Bakker.

Svanninge Bakker

Svanninge Bakker er sammen med Svanninge Bjerge og 
Sollerup Skov det største sammenhængende skov- og 
naturområde på Fyn. Det dækker ca. 1.000 hektar. De 
Sydfynske Alper er et af de mest besøgte naturområder 
på Fyn. Op mod 300.000 lægger hvert år vejen forbi. Der 
findes flere vandrestier i området – både Svanninge 
Bakker og Svanninge Bjerge, som du finder på den anden 
side af hovedvej 43 mod Odense. Der er brochure- og 
kortmateriale over begge områder. Brochurerne kan fås 
på Faaborg Turistbureau.

Arreskov Sø

Fortsætter du på cykel eller vandrer via den blå rute, 
kommer du frem til hovedvej 43 nord for Svanninge 
Bakker. Fortsæt over vejen og igennem skoven ad stien. 
Ved Skov- og Naturstyrelsens bygninger ved Sollerup kan 
du vælge at tage stien ned mod Arreskov Sø, som er 
Fyns største og her, hvor Odense Å springer fra. Ved 
søen findes et fugletårn. Følg skiltningen. Vælger du at 
fortsætte din tur, drejer du til venstre og fortsætte op 
mod Odensevej. 

Dronningens Udsigt og Trebjerg
Fortsæt ad Ny Stenderupvej igennem Ny Stenderup. Drej 
til venstre ad Trentevej og hold til højre mod Haastrup, 
ad Stenlund. Ved rastepladsen, som populært kaldes 
Dronningeudsigten, går der på den anden side af vejen 
en lille sti til Trebjerg, 128 m. over havet, Fyns tredje 
højeste punkt.

I 1977 gæstede Dronning Margrethe og Prins Henrik 
Faaborg. På vejen tilbage fra et besøg på Østrupgaard
kørte regentparret forbi ”opgangen” til Trebjerg, og der 
gjorde man holdt for at nyde udsigten. Dronningen 
opfordrede amtmanden til, at man skulle lave en plads 
lige netop der, så folk kunne tage derop og spise deres 
frokost og nyde udsigten. I 1979 købte Amtet så den 
øverste del af marken og etablerede et par år senere 
”DRONNINGENS UDSIGT”, som den står nu med borde-
bænkesæt.

Fortsæt fra rastepladsen lige ud. Lige efter Haastrup 
kirke drejes til venstre ad Bygaden. Fortsæt igennem 
landsbyen Haastrup og følg Pallesgyden. Drej til venstre 
ad Præstevænget. Nu følges den regionale cykelrute 60 
igennem Millinge og Svanninge videre ned til Faaborg.

Her drejes til venstre. Følge landevejen et lille stykke og 
drej så til højre ad Ny Stenderupvej. Hold et lille hvil ved 
rastepladsen 500 meter fremme og nyd den smukke 
udsigt over Arreskov Sø. Her forefindes borde-bænkesæt.

Generel information
Du er altid velkommen til at kontakte personalet på 
Faaborg Turistbureau på tlf. 72 53 18 18, eller på 
www.visitfaaborg.dk og se muligheder og åbningstider.

http://www.visitfaaborg.dk/
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