DAGSTURE PÅ LOLLAND-FALSTER 35 km

LANDSKABSTUR TIL
REVENTLOWPARKEN
En smuk cykeltur gennem let kuperet agerland med store gårde, godser og skove.
1. Turen starter i Nakskov, ved rundkørslen på Maribovej.
Fra Nakskov til Halsted køres ad Maribovej.
Halsted Kloster består af avlsgården og hovedbygningen, samt det velbevarede Benediktiner Kloster
og en lille smukt udsmykket kirke.

5. Tilbage på Vesterborgvej fortsættes ad Pederstrupvej. Overfor det tidligere apotek er der opsat
en stor tavle, hvor man kan læse alt om den gamle
vejstrækning. Strækningen er een mil lang (7,532
km) og kaldes også Museumsvejen.

Fra kirken fortsættes mod øst ad landevejen, forbi de Flere store egetræer, der står helt ud til vejen, passmukke gamle orange huse, der hører under godset seres og herfra køres videre langs skoven til Reventog førhen var tjenesteboliger for godsets folk.
lowparken og Pederstrup Slot.
2. Efter Halstedhus Efterskole drejer ruten tv. ind i
Dyrehaven, ved den gamle vandpost.
På turen gennem skoven til Vesterborg passerer
man først skovfogedens hus og senere grevens jagthytte.
3. Vejen gennem Dyrehaven ender midt i Vesterborg. Her drejes tv. forbi kirken, et gammelt alderdomshjem og en gammel skole.

Reventlowslægten gjorde godset kendt. Slottet er
indrettet som museum for denne slægt og er absolut et besøg værd.
Parken er åben hele året.
Trænger man til en forfriskning, kan man bag ridehuset finde en kiosk, der er åben hele året. På museet fås materiale om stedet og dets historie.

6. Turen kan slutte her, men har man mod på ca.
5 km mere kan man følge Museumsvejen til Kong
4. Fra kirken køres videre ad Vesterborgvej og efter
ca. 200 meter står et gammelt egetræ, »Degneegen«. Svends Høj. Den rummer en imponerende jættestue,
der er Danmarks største.
Her kan man dreje ind i Theofili-skoven.
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FIND MERE INFORMATION OM OMRÅDET PÅ

www.visitlolland-falster.dk
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