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1,5 km - ca. 30 minutter

Skibinge Hestehave

3 Storeholm og Lilleholm
Fra stien ses de små øer Storeholm og

2 Præstø Fjord
Præstø Fjord er en lagunefjord med
brakvand. Fjorden er en vigtig lokalitet
for rastende og ynglende vandfugle.
Gravand, Toppet Skallesluger og Gråand
yngler mange steder langs fjorden. Også
havørnen holder til i området og kan ses
svævende og jagende over fjorden og
skovene.

5 Hestehaven
Hestehave hed tidligere Skibinge Hestehave og blev dengang regnet for at ligge
langt uden for Præstø by. Først i 1920
begyndte man at bygge en ordentlig vej
ud til Hestehaven; Hestehavevej. Her
efter begyndte området at blive interessant som beboelsesområde. I dag er
Hestehaven et villakvarter.

4 Præstø Næb Fyr
Fyrtårnet er et vinkelfyr, der blev opstillet
i 1898 i form af et spejlapparat. Fyret
blev nedlagt i 1970. Det fungerede i
en periode som øvelokale for en lokal
gruppe spillemænd, der meget passende
kaldte sig “Fyrpasserne”. I dag er bygningen privatejet.

Lilleholm. Begge holme er fredet, og man
må ikke gå i land af hensyn til fuglene.
Øerne er ynglested for måger og terner

1,5 km.
30 minutter.
Fjordkyst, købstad og fiskerleje.
Jord, asfalt og grus.
Mest jævnt terræn.
Hunde skal føres i snor.
Ved Præstø havn (ved byen).
På Næbvej (bus 620R) og Christinelundsvej (bus 669, 671 og 672).
Husk gummistøvler, da der kan være vådt og blødt. Vær opmærksom på, at mange af badebroerne og bænkene langs vandet er
private.

1 Jacobshavn
Nyd udsigten fra Jacobshavn. Omkring
1970 blev stedet opkaldt efter Jacob
Nielsen, som havde sit landbrug ned til
pladsen. Før 1950 blev området brugt
til lokal losseplads. Tidligere har havnen
været brugt af erhvervsfiskere. I dag bruges havnen af fritidsfiskere og lystsejlere.
Havnen er privatejet.

Længde:
Tid ved alm. gang:
Landskab:
Underlag:
Højdeforskelle:
Hunde:
Toiletter:
Bus:
Andet:
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