Rutebeskrivelse:
•

Du starter med Næstved station i ryggen

•

Kør lige ud ad Jernbanegade

•

Fortsæt lige ud, når du kommer til Riddergade

•

For enden af Riddergade skal du til venstre ad Slagkildevej

•

I krydset Slagkildevej/Havnegade drejer du til venstre ad Havnegade

•

Ved første mulighed skal du til højre ned langs kanalen ad Kanalvej

•

Drej til venstre, når du når Vadestedet

•

For enden af Vadestedet skal du til højre ad Åderupvej

•

Kør ned ad Kragenæsvej på din højre hånd

•

Umiddelbart efter skal du til venstre ad Helgenæsvej

•

Følg Helgenæsvej indtil vejen bugter sig – her skal du fortsætte ad stien, der kører
langs Rønnebækken

•

På den anden side af Rønnebækken skal du holde mod venstre, hvor stien bliver til
Askevænget

•

For enden af Askevænget drejer du til højre ad Appenæs Bygade – når du kommer
forbi OK-tanken, kan der laves en afstikker til Jakobshavn på din højre hånd

•

Følg Appenæs Bygade til du når ud for enden

•

For enden af Appenæs Bygade drejer du til højre ad Gavnøvej

•

Når Gavnøvej deler sig, kører du til venstre ad Fladsåvej mod Vejlø – der er
mulighed for at lave en afstikker til Gavnø Slot, der ligger ad vejen til højre i Tkrydset

•

Følg Fladsåvej til den slutter og kør til højre ad Vejløvej

•

Lige inden Vejlø Kirke drejer du til venstre ad Svenstrupvej

•

For enden af Svenstrupvej skal du til højre ad Dybsøvej

•

Kør ad Dybsøvej til den slutter ved Basnæs havn

•

Du skal tilbage ad Dybsøvej, der følges til du igen når Vejløvej, hvor du kører til
venstre tilbage mod Vejlø

•

Når du kommer til Fladsåvej, drejer du til højre ad Fladsåvej

•

Følg Fladsåvej til du når om på den anden side af broen

•

Efter broen skal du op ad grusvejen på højre hånd

•

Grusvejen munder ud i Agertoften, som du følger ned for enden, hvor den kobler
sig på Gavnøvej.

•

Ved krydset Agertoften/Gavnøvej drejer du til højre og følger vejen til du når
lyskrydset

•

I krydset Gavnøvej/Vordingborgvej/Dyssegårdsvej kører du lige ud

•

Følg Dyssegårdsvej, der bugter og skifter navn til Parkvej

•

Når du kommer til krydset Parkvej/Østre Ringvej, skal du til højre

•

Følg Østre Ringvej til du når krydset Østre Ringvej/Åsen/Bag Bakkerne

•

Drej til venstre ad ”Bag Bakkerne”, hvor du har mulighed for at tage en afstikker
op til vandtårnsbakken

•

I T-krydset Bag Bakkerne/Rolighedsvej skal du skråt over og ind ad Lille
Gallemarksvej

•

Lille Gallemarksvej, som skifter navn til Peder Bodilsvej, følger du til du når
rundkørslen

•

I rundkørslen kører du op ad 2. udkørsel, der hedder Peder Syvsvej

•

For enden af Peder Syvsvej skal du til venstre ad Præstøvej

•

Lige efter Vor Frue Kirke kører du ned af Kählersbakken på din højre hånd

•

For foden af Kählersbakken skal du til højre ad Farimagsgade, der leder tilbage til
Næstved station

Cykelruter i Næstved
Vejlø-Basnæs ruten
Cirka 33 km.

Gavnø Slot

Kom på sporet af sørøvere og andre sagn og myter på
denne naturskønne cykeltur, der både lægger vejen forbi
den smukke Dybsø Fjord, Vejlø skov og eventyrslottet
Gavnø. I Vejlø skov har du udsigt helt til Karrebæksminde.
Sagnet fortæller, at sørøverkongen Karl havde sin
sørøverborg i et hjørne af Vejlø skov, men at borgen sank
da Karl og de øvrige pirater forgreb sig på nonnerne på
Gavnø Kloster.
Det skal du opleve:

Vejlø Kirke

Gavnø Slot:
Snyd ikke jer selv for et besøg på Gavnø. I kan udforske
øen, lade jer fortrylle af slottet eller prøve kræfter med
deres trætopbane. Skulle sulten melde sig, er Gavnø
Slotspark med sine mere end en halv million løgblomster
også et smukt sted til at nyde madpakken. Gavnø Slot har
desuden Nordens største private malerisamling, eget
Slotsbryggeri og sørøverland for børnene.
Vejlø Kirke:
Vejlø Kirke ligger ca. 2 km fra Gavnø Slot, og ifølge et sagn
har der været en underjordisk gang mellem kirken og
middelalderens nonnekloster på Gavnø. Prædikestolen i
Vejlø Kirke er lavet af Abel Schrøder den Yngre og bæres af
en trold med meget lange, kvindelige attributter – den
såkaldte Slattenpatten. Hendes bryster hang helt ned til
taljen og kunne kastes over skuldrene, således at hendes
mange børn kunne die selv om de blev båret på ryggen.

Basnæs Havn

Munkebakken

Basnæs Havn: Den lille havn i Basnæs er en lille
fritidsfiskerhavn, hvor små hyggelige fiskerhuse ligger ned
til havnen med garn til tørre og stakke af bundgarnspæle.
Her har man et godt overblik over Dybsø Fjord, et godt
sted at kigge efter havørne og andre fugle.
Munkebakken: Ifølge sagnet blev åsen dannet, fordi Fladså
Trolden en dag blev så træt af at høre på kirkeklokkerne i
Næstved, at han fyldte en sæk med sand for at gå ind og
begrave kirkerne. På vejen mod Næstved gik der hul i
sækken, så sandet løb ud fra Mogenstrup og ind til
Næstved og således dannede åsen. Resterne af sandet
kastede trolden i arrigskab, da han nåede frem, og det belv
til Munkebakken. I dag står Munkebakken som et frirum
midt i byen. Udover et udkigstårn på toppen af bakken og
7 flotte munke af messing, står også den selvsamme trold,
der i sin tid skabte Munkebakken, for foden af bakken.
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