
                                 

B&B Holme-Olstrup 
Transport i forbindelse med vandreture 

I skovene omkring Holme-Olstrup 
 
Vandretur Holmegaard mose: Fra B&B Holme-Olstrup til Holmegaard mose. 
 
Gå fra B&B Holme-Olstrup til Fensmark. Drej til højre i rundkørsel og gå af Glasværksvej til Holmegaard mose. Tag én 
eller begge rundture. Samlet gåtur ca. 13 km. Fra kl. 16.00 (eller anden aftale) ringer du til mig, og jeg kommer og 
henter jer. 
 
 
Vandretur Herlufsholmskoven: Fra B&B Holme-Olstrup til Herlufsholm Allé 233 

Tag bus 630R fra landevejen i Holme-Olstrup mod Næstved stoppested Ishøjvej (Køgevej). 
Gå ad alleen og ind i Herlufsholmskoven (600 m). Tag fx den røde rute på 6 km eller følg nogle af de mange stier på 
kortet. 
Tag samme tur hjem – eller ring efter mig efter kl. 16.00. 
 
 
Vandretur Hesede Skov: Fra B&B Holme-Olstrup til Villa Gallina – eller Svenskekløften. 

Tag bus 630R fra landevejen i Holme-Olstrup mod Faxe stoppested Vester Egede (Ny Næstvedvej)  
Gå Ny Næstvedvej, drej til højre på Villa Gallinavej ca. 2,4 km til Restaurant Villa Gallina 
Eller 
Tag bus 630R fra landevejen i Holme-Olstrup mod Faxe stoppested Boserup  
Gå ad Villa Gallinavej ca. 900 m til P-pladsen ved Svenskekløften. 
Tag samme tur hjem – eller ring efter mig efter kl. 16.00. 
 
 
Vandretur Gisselfeld Skovtårnet: Fra B&B Holme-Olstrup til Gisselfeld 

Tag bus 630R fra landevejen i Holme-Olstrup mod Faxe stoppested Sydmotorvejen.  
Gå ad Ny Næstvedvej til Borupvej, hvor du drejer til højre. 600 m efter drejer du til højre ad Hestehavevej, som fører 
dig til Skovtårnet ca. 900 m. 
Tag samme tur hjem – eller ring efter mig efter kl. 16.00. 
 
 
Vandretur Kalbyrisskoven: Fra B&B Holme-Olstrup til Kalbyrisskoven 

Gå Stationsvej 100 m, drej til højre på Kirkevej og venstre på Skovvej. Efter ca 2 km er du i Kalbyrisskoven (toppen af 
billedet). Følg nogle af de mange stier på kortet – hvis du tager yderste rundtur, er den på ca 8 km. Så alt i alt 12 km 
inkl. ud og hjem.  
Tag samme tur hjem – eller ring efter mig efter kl. 16.00. 
 


