Rundtur til Søerne og Pipstorn Skov - 35 km
Den fantastiske sydfynske natur kombineres på denne tur med en vigtig del af danmarkshistorien – bl.a.
stavnsbåndets ophævelse og den første skolereform.
Fra turistbureauet på Torvet går du ned ad gågaden
Østergade, hvor du for enden drejer til højre. I lyskrydset
drejes til venstre. I rundkørslen mod Diernæs ved
Faaborg Miniby, ad Diernæsvej, kører du til højre ad
Alléskovvej mod Pipstorn Skov/Holstenshuus.
Lucienhøj og Pipstorn Skov
Når man kommer ud af skovområdet drejes til højre mod
Pipstorn Skov ad Lucienhøj og grusvejen 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 mange fortidsminder (særskilt
brochure findes). Kør tilbage ad Lucienhøj, drej til højre
ad Agermosevej. Drej til højre ad Tjenerhjørnet kør lige
ud og fortsæt ad Slotsalléen.
Godset Holstenshuus passeres med hovedbygningen fra
1910 (se mere: turforslag turkis rute – Søerne og
Pipstorn skov).
Fortsæt lige ud ad Nyhavevej. I Pejrup drejes til venstre
ad Frederiksbergvej og videre til venstre ad Sølvbjergvej.
Drej til højre ad Frisenvængevej og fortsæt ad
Faurshøjvej lige ud, og til venstre ad Brændegårdsvej.
Brændegårds Sø
På venstre side ses Brændegård Sø, der med sine 104
ha. er Fyns næststørste sø. Brændegård Sø er kendt for
sin skarvkoloni.
Ud over skarverne er især Brændegård Sø et godt sted at
iagttage havørnen.
Nørresø
Fortsæt lige ud og så når du Nørresø på højre hånd.
Nørresø er 70 ha. og ligger smukt omkranset af skov. Fra
stien rundt om søen har man fint udsyn til den bugtede
søbred og de små øer. Den op til seks m. dybe sø er en
typisk moræne-sø, hvor vandet udfylder de laveste dele i
det stærkt kuperede landskab. Den afmærkede rute på
seks km. rundt om Nørresø starter ved P-pladsen.
Kør et lille stykke tilbage ad vejen og drej til højre ad
Nybo og Spanget.
Rododendronpark
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 rododendronbuske,
som blomstrer i maj-juni. Fra området er der udsigt over
den lille sø og Brahetrolleborg Slot.

Brahetrolleborg Slot
Slottet er anlagt som cistercienserkloster år 1172 under
navnet Holme Kloster på en holm mellem små søer.
Slottet og slotshaven på den anden side af søen er ikke
tilgængelig for offentligheden og bebos i dag af
Reventlow-Mourrier familien. Hovedbygningen er opført i
1400-tallet. Om- og tilbygget flere gange.
Stedet fik navnet Rantzausholm fra 1568. Da godset blev
købt af slægten Brahe Trolle i 1668, fik det sit
nuværende navn. Siden 1722 har skiftende medlemmer
af slægten Reventlow ejet godset. Hovedbygningen
gemmer endnu på væsentlige partier af de oprindelige
klosterbygninger fra middelalderen. Men bygningen er
medtaget efter en meget hårdhændet og misforstået
restaurering i 1860'erne.
Grev Johan Ludvig Reventlow
Grev Johan Ludvig Reventlow var en af de mest
markante personer under landboreformerne i slutningen
af 1700-tallet, hvor bøndernes stavnsbånd blev ophævet.
Han forsøgte sig selv tidligt med ændringer i forholdet
mellem bønder, godsejere og jordbesiddelser hjemme på
Brahetrolleborg. Han ejede Brahetrolleborg fra 1775 til
sin død i 1801.
Gærup Skolemuseum
Fortsæt cykelturen over Nyborgvej til højre ad Viadukten,
drej til venstre ad Fleningevej og til højre ad Sybillevej,
hvor Gærup Skolemuseum ligger på højre side.
Gærup Skolemuseum blev oprettet i 1975 i samarbejde
med Fyns Stiftsmuseum, som overlod forskellige effekter
samt en del plancher fra en skoleudstilling på
Stiftsmuseet. Genstandene stammer oprindeligt fra
Gærup Skole.
Derefter 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 (der er fugletårn ved søen – følg skiltning
nede ved søen).
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 til rundkørslen, hvor der drejes til højre ind mod
Faaborg.
Faaborg Turistbureau tlf. 72 53 18 18,
www.visitfaaborg.dk.
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