Største seværdigheder:

To godser, Fortidsmindeskov (Halskov vænge),
en højmose og havnemiljø i Hesnæs
Seværdigheder:
1. Zoologisk og Botanisk Have. 90 dyrearter, 1000 vis
af planter, sjove aktiviteter. Falsters fedeste legeplads. www.guldborgsundzoo.dk
3. Orupgård Herregård. Privat ejendom. Orupgaards
historie går helt tilbage til 1231, hvor den bliver
nævnt i Kong Valdemars jordebog.
4. Galleri Syd skulpturpark, cobrakunst og skiftende
kunstudstillinger. Naboen Lavendelhuset sælger
vin og silketøj.
5. Korselitse Gods blev i 1768 købt af general J.F.
Classen, som havde tjent en formue på sit krudt-

Traﬁk: Asfalterede landeveje med beskeden traﬁk, kort
strækning af skovveje. En del traﬁk på Grønsundsvej
fra Østersøvej til Busserisvej (uden cykelsti). Max. 3 %
hældning.
Rutebeskrivelse: Følg rute 9 fra Nykøbing F. Station,
forbi Zoologisk Have (1), Drej ved Folkedanserhuset til
Sdr. Vedby Skovhuse. Fortsæt ud ad Grønsundsvej forbi Orupgård (3) og kør ad Busserisvej og Egebjergvej
(fortsæt ligeud ad privat vej) til Sdr. Alslev. Her er en
kirke, Galleri Syd (4) og Lavendelhuset. Fortsæt mod
Korselitse og Korselitse park (5). Afstikker Valdemars
egen (6), Danmarks største eg. Fra Korselitse fortsættes ad Tromnæs Alléen ned til Østersøen. Lidt til højre
ligger Generalens Lysthus (7). Skovvejen fortsætter
langs Østersøen nordpå ca. 3 km (asfalteret 1 km og
skovsti 2 km). Drej fra cykelrute 8 og følg Bregninge
Strandvej og Strandhuse til Halskov Vænge (8). Lidt
længere fremme ligger Galleri Arleth (9). Kør til højre ad Pomlevej og ad rute 8 gennem skoven. Besøg
Traktørstedet Pomle Nakke (10). Kør videre til Hesnæs
(11). Kør tilbage ad Bønnetvej forbi Bønnet Slotsruin
(12), og til Horbelev (13). Drej til højre ad Eriksdalsvej,
Grimmelstrupvej og Lyngvejen til Horreby. Besøg Falsters største højmose Horreby Lyng (14). Følg rute 45
gennem Systofte tilbage til Nykøbing.

Korselitse

Langs Østersøen
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værk i Frederiksværk. I 1792 dør general Classen
og alle sine besiddelser testamenteres til ”Det
Classenske Fideicommis”, som stadig er ejer. I
den åbne park med gratis adgang er bl.a. et ishus,
anlagt af svenske arbejdere i 1779. I den dybe kælder lå is fra Østersøen, var dengang køle/frysehus.
En ca. 3 m høj træskulptur af Adam og Eva samt en
bænk skåret som en krokodille.
6. Valdemarsegen er Danmarks største træ. Egen er
h=25,4 m, omkreds=9,35 m, er ca. 550 år
7. Generalens Lysthus, som er en minikopi af Liselund på Møn ﬁk general Classen bygget i 1780erne. Blev fredet i 1918.
8. Fortidsmindeskoven Halskov Vænge er på 29 ha.
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Den rummer seks dysser og 72 gravhøje fra bondestenalderen/ bronzealderen. Falsters største
sten, Spejderstenen ligger i Vænget.
Tæt på Halskov Vænge ligger Galleri Arleth. Smykkekunst med personlige, individuelle smykker,
men også udstillinger i Galleriet.
Traktørstedet Pomle Nakke, spisested, ligger på
en høj skrænt med ﬂot udsigt over Østersøen.
Hesnæs. De mange lystsejlere sammen med de
særprægede stråtækte huse giver byen en særligt
afslappet stemning. Rasteplads med WC, borde/
bænke og Danmarks længste grillbord. Afstikker
på 2 km i skoven nord for Hesnæs med udsigt over
klinten og til Ørnehøj kan anbefales.
Bønnet Slot lå på et voldsted omgivet af dyb voldgrav. Bygget i begyndelsen af 1500-tallet af Oluf
Holgersen Ulfstand. Det blev senere kongeligt
jagtslot, men brændte i 1700.
Horreby Lyng en tidligere højmose, er fredet for
at bevare det særprægede naturområde, har rigt
planteliv (bl.a. insektædende Rundbladet Soldug)
og dyreliv (bl.a. snoge og hugorme)

Der ﬁndes Kirker i Sønder Alslev, Horreby, Nørre
Ørslev, Horbelev, Systofte og Sønder Kirkeby. Her ﬁndes toilet og vand.

Hesnæs
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