Største seværdigheder:

Falster smukke skove og natur, Guldborgsund Zoo.
Afstikker til Krokodille Zoo og Borremosen
Skiltet Panoramarute 420 . I skovens grønne stilhed.
Traﬁk: Grusveje, skovveje og asfalterede landeveje med
beskeden traﬁk. Max. 2 % hældning.
Rutebeskrivelse: Start ved Slotsbryggen i Nykøbing
Falster og følg rute 420 ad Strandboulevarden gennem Indianerstien til Ny Kirstineberg Gods (1). Der er
ingen indkøbsmuligheder udover i Nykøbing Falster, så
tag madpakken med! Frem mod indkørslen til Ovstrup
skov fører ruten dig igennem Falsters landskab med
åbne vidder, levende hegn og skov. Midt i Ovstrup skov
(5) er der en sti ned til et skjult, naturskønt shelterområde (6). I Hannenov skov vokser der ﬂere store, gamle
egetræer. De ældste er 200-300 år gamle. Afstikkertur
kan anbefales til Borremosen (7). En afsidesliggende
naturperle, hvor skoven spejler sig i den mørke sø. Du
kan gå rundt om Borremosen ad et stiforløb. Tilbage
på Virketvej kan man få et kig ind til Falsters Fælles
virke - Virketvoldene (8) – et voldanlæg fra 1158. Her
ligger også Virkethus (9). Herfra fortsættes mod syd ad
Motionsslangen gennem skoven indtil Naturstyrelsens
kontor, hvor der drejes til venstre ad asfaltvejen til Tingsted (10). Allerede på lang afstand lyser den lyserøde
kirke i Tingsted op. Over for kirken er Tingsted Landsting (11). Kort efter kirken drejes mod Bangsebro
gennem skoven. I udkanten af Sønder Kohave skoven
drejes til venstre langs Tingsted Å og til højre ved naturlegeplads. Herfra går turen hjem ad Østre Alle forbi
Guldborgsund Zoo (13) tilbage til Slotsbryggen.

Naturskønne ”Borremosen”

Igennem skoven
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Seværdigheder:
1. Ny Kirstineberg Gods tilbyder B&B-overnatning i
herregårdsstil.
2. Snedkerhøjene grave fra bronze- og jernalderen.
3. Snedkerbækken, levested for ørreder.
4. Afstikker til Krokodille Zoo afstanden er 4,2 km
(4a) og til Traktormuseet er 4,4 km (4b)
5. Ovstrup Skov. www.naturstyrelsen.dk
6. Naturskønt shelters område med grill, primitivt
toilet og bålplads
7. Afstikker til Borremosen, som er en charmerende
eng- og mosedrag med åløb. I den nordøstlige del
er der vandfyldte tørvegrave, der udgør et lille fuglereservat. Her er borde og bænke til en naturskøn
pause.

8. Virketvoldene – et voldanlæg fra jernalderen, der
har fungeret som ”tilﬂugtsborg” for den lokale
befolkning. Krønikeskriveren Saxo beretter, at:
”Falstringerne modstod en belejring ved Falsters
Fælles Virke i 1158.”.
9. Virkethus med borde/bænke. Godt madpakkested.
I skoven overfor Virkethus er Naturlegeplads, og
man kan slå sit telt op på pladsen.
10. Tingsted Kirke, lyserød kirke. Flotte kalkmalerier
fra 1500 tallet. Er vejkirke og åben 8.00 – 16.00
11. Tingsted Landsting. Blev sidste gang holdt i 1511.
13. Guldborgsund Zoo og Botaniske Have med mange
forskellige dyr og fugle. Falsters største legeplads
www.guldborgsundzoo.dk, tlf. +45 54 73 27 00

Ovstrup Skov
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