Største seværdigheder:

Tre slotte, Berritzgaard, Oreby og Krenkerup.
Sakskøbing Fjord med tre havne
Traﬁk: Asfalterede cykelstier og mindre landeveje med
besked traﬁk – max. 2% hældning.
Rutebeskrivelse: Kør over Frederik den 9´s bro til Lolland og fortsæt ad cykelstien mod Toreby. Efter 2. rundkørsel er der inde til højre en meget smukt restaureret
jættestue (1). Følg cykelstien gennem Toreby (2) og ud
på Sakskøbingvej igen. Drej til højre op af Idalundvej og
til venstre ad Krungerupvej/Østerbyvej til Radsted (3).
Kør videre ad Langsvej og kryds Guldborgvej og kør videre af Kaløvej til Berritzgård (4), som ligger lidt gemt
bag parkens store træer. Fortsæt til venstre ad Killerupvej og drej til venstre ad Lågebrovej, drej til højre
ved Orebyvej (Askealle uden asfalt) og kør ud til Oreby
Havn (5). Tilbage ad Orebyvej til Sakskøbing (6) følger
man fjorden, hvor der er mulighed for at se havørne.
Tag evt. en afstikker til Saxenhøj besøgsgård på Kalkbrænderivej (7). Kør ad Søndergade forbi vandtårnet og
videre ad Nystedvej. Drej til venstre ad Krenkerupvej til
Krenkerup herregård, Slot og Haveskoven. (8) (9) Følg
herefter rute 8 til Toreby. Efter Flintinge å følges rute 35
gennem Nagelsti til Nykøbing F. Lige før Nagelsti ligger
Priorskov gods (11) på en sidevej til højre og i Nagelsti
ved Vadebrovej kommer man forbi Bytræet (12).

Sakskøbing Hotel

Sakskøbing Havn

Sakskøbing Vandtårn
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Seværdigheder, indkøb og overnatning undervejs:
1. Jættestuen ligger bagerst på en forladt grund og
er lagt om smukke sten, som danner siddepladser
uden for stuen.
2. Toreby kirke (vejkirke), Toreby købmand, Frugtbod
og Ma’ tanken og JohnJohn’s Café. I kirken kan
man se en korsgruppe fra omkring år 1250 og
kalkmalerier i sakristiet fra omkring år 1400.
3. Radsted kirke har et tårn på 56 meter og kan ses
vidt omkring. Det ældste af kirken stammer fra
omkring år 1200.
4. Berritzgård nævnes første gang som hovedgård i
1382. (Frugtindkøb v. Lolle´s Frugt, Gl. Killerup 8.)
5. I Oreby er der gl. udskibnings havn, gl. kornmagasiner, gl. kro fra 1847, Oreby Mølle og Oreby Slot fra
1300-tallet (ikke åbent for offentlighed).
6. Sakskøbing benævnes som købstad fra 1270. Havnen er tilholdssted for mange husbåde. På torvet
ses bl.a. Bronceskulpturen af Roepigerne af Gottfred Eickhoff og Paraplypigen af Lise Ring foran
Sakskøbing Kirke. Det smilende vandtårn ”Saxine”. Saxkjøbing Hotel, Vandrerhjem, Camping og
Svømmehal.
7. Afstikker Økologisk besøgsgård og gårdbutik.

8. Et besøg i Haveskoven ved Krenkerup kan anbefales, et lille skovområde med fri adgang før
Krenkerup gods med bl.a. nogle af landets ældste
bøgetræer på ca. 400 år. Her ligger mange døde
træer, som giver området et urskovsagtigt præg.
9. Krenkerup herregård er en af de ældste og største på Lolland-Falster og er fra 1300-tallet. Slottet kom først til i 1546. I dag et moderne land og
skovbrugsvirksomhed med et tilhørende bryggeri.
www.krenkerup.dk
10. Udsigtstårn ved Flintinge å. Infotavle og rasteplads
11. På Priorskov Gods kan købes gaveartikler/boligtilbehør i den smukke gamle bindingværksbygning
fra 1600-tallet.
12. Bytræet, som er en Kastanje, blev plantet i 1934 og
var et historisk samlingssted for ungdommen.

Oreby Slot

Krenkerup
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