Udsigt til øerne
27 km
Kør ud af Faaborg ad Svendborgvej. Følg de blå cykelskilte, rute otte. Det første stykke køres ad hovedvejen og
forbi Hotel Faaborg Fjord, hvor man bl.a. har et flot vue til Bjørnø. Drej til højre ad Nabgyden. Et par km. fremme
finder du først henholdsvis Nab Strand Camping og derefter Nab Strand på din højre hånd. Ved stranden findes
toiletforhold og gode parkeringsforhold. Fortsæt videre, og der drejes til venstre ad Tværvej, stadigvæk ad rute
otte. Øverst på bakken er der en flot udsigt til en perlerække af øer i Det Sydfynske Øhav.
Nakkebølle - film
Følg fortsat de blå cykelskilte. På Sanatorievej passerer
man det smukke gamle Nakkebølle Sanatorium, som i
dag bl.a. er småskole for Tvindskolerne, og som blev
brugt som location ved optagelserne af filmen ”De
Grønne Slagtere” med Mads Mikkelsen og Nikolaj Lie
Kaas i hovedrollerne. Du kan også overnatte her ved
Nakkebølle Bed & Breakfast.
Fjællebroen
Drej til højre ad Strandvejen til man kommer til
Fjællebroen med den hyggelige lille havn, hvortil også
vandrerstien Øhavsstien går ned. Is, pølser og grill kan
købes i grillbaren på havnen. Der er et flot blik til
Nakkebølle Sanatorium. Det er muligt for autocampere at
overnatte på en plads reserveret for campere.

Holsten. Det var arkitekten G.D.Tschierske, der tegnede
anlægget, som i høj grad udnytter det kuperede landskab
til at danne forskellige rum i haven.
I årene 2008-2010 er parken blevet renoveret med
økonomisk støtte fra Fonden Realdania. Renoveringen
blev ledet af arkitekt Jens Hendeliowitz, der har taget
udgangspunkt i at skabe en større harmoni mellem
havens grundstruktur fra 1750 og de efterfølgende
ændringer hen i mod en landskabshave. Mere
information kan ses på www.herregaardshaver.dk.

Konnerup Chokolade
Kør tilbage og fortsæt lige ud ad Strandvejen til
landsbyen Vester Aaby. Drej til venstre ad Svendborgvej,
og lidt fremme på højre hånd finder du Konnerup
Chokolade, som er et besøg værd. Ud over et stort
sortiment af egen og hjemmelavet chokolade, har de hen
over sommeren også hjemmelavet is. www.konnerupco.dk

Lucienhøj og Pipstorn Skov
Tilbage via Slotsalléen køres der ved Tjenerhjørnet lige
ud ad Agermosevej og Alléskovvej. Drejer du op ad den
lille sidevej Lucienhøj, kommer du op til Pipstorn Skov og
en fantastisk udsigt ud over Det Sydfynske Øhav. Der
forefindes borde-bænkesæt, hvor du kan spise din
frokost eller drikke din kaffe.
Tilbage på Alléskovvej fortsætter du, og du vil
ligefremme på et tidspunkt igennem træerne se
Klokketårnet, Faaborg bys vartegn. Om foråret er
skovbunden i Alléskoven i øvrigt dækket af anemoner.

Fortsæt af Svendborgvej og drej lidt fremme til højre ad
Bøgebjergvej. Et lille stykke derefter drejes til venstre ad
en cykel- og gåsti. For enden af stien drejes til højre ad
Pejrupvej og derefter til venstre ad Frederiksbergvej. Du
passerer bl.a. Pejrup gamle station, som nu er Hostel
California Bed & Breakfast.
Holstenshuus Gods
Til højre ad Nyhavevej, over baneoverskæringen og
videre ned til godset Holstenshuus med hovedbygningen
fra 1910 (for besøg og kort stop – kør ad Slotsalléen).
Holstenshuus har været i samme slægts eje de sidste
300 år og er privat bolig for familien Berner.
Holstenshuus' park er anlagt som rokokohave i 1753 af
den nuværende ejers 4 x tipoldefar Adam Christoffer

P-plads
Parken er åben for offentligheden som en privat have i
dagstimerne mod betaling. Du finder en p-plads nord for
slottet via Slotsalléen

Faaborg Miniby
For enden af Alléskovvej drejer du til venstre. Inden du
når rundkørslen, hvor du begyndte din tur, finder du
Faaborg Miniby, Faaborg som byen så ud i 1890, på din
venstre hånd. Minibyen har åbent på udvalgte datoer fra
medio maj til ultimo august samt i efterårsferien.
www.faaborgminiby.dk
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.
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