DAGSTURE PÅ LOLLAND-FALSTER 31 km

DANMARKS STØRSTE TRÆ
OG CORSELITZE
En tur på tværs af Falster forbi landets største levende eg, som de færreste kender, og hen til
den smukke østkyst med en anden lille hemmelighed, nemlig Generalens lysthus.
1. Start på torvet i Nykøbing F. og følg Vestensborg
Allé fra torvets nordøstlige hjørne, følg denne indtil
du kommer til den 3. rundkørsel.
2. Her drejes th. Ud på Stubbekøbing vej, hvorefter
ruten går gennem Systofte og Nr. Ørslev før vi når
frem til Horreby.
3. Her drejes th. og rute 45 forlades for at cykle ad
mindre veje.
4. Kort efter drejes tv. ad Bellingegårdsvej, hvorefter
ruten følges rundt th. indtil den støder til Grønsundsvej. Herfra kan man gøre en lille afstikker th.
til P-pladsen, hvor der findes en informationstavle
om Valdemarsegen, der er landets største eg med
en diameter på 3 m og en beregnet vægt på 100
tons.

som en sirlig lille jernbanestation med stråtag.
6. Fremme ved kysten følges ruten th., der på en
gang er eksotisk og typisk dansk, et lille stykke længere mod syd (rute 8/9) til Sønder Alslev Strand.
7. Her svinges th. ad Sdr. Alslev Strandvej forbi avlsgården og op til Sønder Alslev. Bemærk at kirketårnet er lidt skævt.
8. Med kirken på højre hånd cykles sydpå ad Ulslevvej og så th. over Hillestrup (Hellervej) til Sønder
Ørslev.

9. Nu følges rute 9 tilbage til Nykøbing Falster via
Idestrup og Sønder Vedby Skovhuse. Den sidste
strækning forløber på en rest af jernbanen, som gik
til Stubbekøbing. Hvis man forestiller sig hvordan
forløbet gik mod øst forbi Orupgård og Egebjerg, kan
man måske fornemme et damplokomotiv komme
5. Ellers forstætter ruten tv. Indtil der drejes th. ad
futtende over markerne - et par bygninger fra den
Corselitzevej gennem Hoveskov mod næste stop,
Corselitze Gods. Godset har rødder langt tilbage. Den tid eksisterer stadig.
nuværende hovedbygning er fra 1775-77 - “en perle i
10. Jernbanestien rammer Østre Allé lige ved vandrpalæstil”. Husk også at se Generalens Lysthus nede
ved strandskoven. Det er en overraskende bygning - erhjemmet, campingpladsen og Guldborgsund Zoo.
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www.visitlolland-falster.dk
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