
Den Danske Pilgrimsrute  
Sydsjælland 2 - 2 
 
Strækning: Næstved – Vordingborg, 30 km 
Kort over ruten kan hentes på  

http:hiking.waymarkedtrails.org/da  
Afstande: 
Næstved > Lundby 18 km. 
Lundby > Vordingborg 12 km. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Overnatningsmuligheder: 
Næstved:  
Vandrehjemmet. Præstøvej 65. 4700 Næstved.  
http://danhostelnaestved.dk/ 
mailto:Naestved@danhostel.dk 
Telefon +45 5572 2091 
 
Lundby: 
Bøgebjerghus B&B. Lundby Hovedgade 139. 
4750 Lundby 
http://boegebjerghus.dk/pages/da/velkommen.
php 
mailto:mail@boegebjerghus.dk 
Telefon +45 2190 1937 
 
Vordingborg: 
Vandrehjemmet. Præstegårdsvej 16-18. 4760 
Vordingborg. 
http://www.danhostel.dk/hostel/danhostel-
vordingborg 
mailto:vordingborg@danhostel.dk 
Telefon +45 5536 0800 
 
 
 
 
 



Gåvejledning: 
Næstved – Lundby. 

• Fra vandrehjemmet til venstre ad Præstøvej til 
lyskryds hvor der drejes til venstre ad Østre 
Ringvej. 

• Efter passage af jernbane og vej drejes til 
venstre og til venstre således at man passerer 
under Østre Ringvej. 

• Den asfalterede sti/cykelsti følges (Laugstien) 
til Rønnebæk. Efter 1 km. passeres 
Rønnebæksholm Gods. 

• Ved enden af Laugstien i Rønnebæk drejes til 
højre ad Præsteengen. 

• For enden af vejen drejes til venstre ad 
Bystævnet. Efter passage af Rønnebæk Kirke 
følges Bystævnet til højre. 

• Følg Bystævnet der bliver til Holmevej. I 
Næstelsø, før kirken, drejes til højre ad 
Næstelsø Præstemark. 

• Denne følges til lige før Præstø landevejen. Her 
drejes til venstre og under landevejen og videre 
ad Fladsågårdsvej. 

• For enden af vejen drejes til venstre ad 
Pederstrupvej. 

• Rundkørslen krydses og der fortsættes til 
Lovvej. Brugsen inde til højre. Efter Brugsen til 
højre ad Lovvej indtil rundkørsel hvor lige over. 

• For enden af Lovvej drejes til venstre ad 
Landevejen 



• Efter 200 meter til højre ad Hammervej 
• Ved enden af Hammervej i Hammer drejes til 

højre ad Byvej mod Lundby 
• Efter 300 m drejes til venstre ad Hammer 

Bakker 
• Ved Hammer Hestehave følges Hammer 

Bakker til venstre gennem gran plantagen 
• Efter plantagen skifter vejen navn til 

Hammervej. 
• Ved enden af Hammervej krydses Lundby 

Hovedgade og der fortsættes ad Sværdborgvej. 
• Drej til højre ad Lundby Hovedgade for 

stationen og til venstre for B&B. 
Lundby – Vordingborg. 

• Ad Sværdborgvej til Sværdborg. Jernbanen kan 
krydses og Sværdborg kirke kan besøges. 

• Videre fra Sværdborg ad Tinghøjvej til Over 
Vindinge. 

• I Over Vindinge drejes til højre ad Hovvejen. 
• Når Hovvejen svinger til højre under jernbanen 

drejes til venstre ad Åvej. 
• Åvej følges langs Næs Å indtil en lille lund hvor 

der drejes 45 grader til højre. 
• Efter 150 meter følges stien 30 grader til højre. 
• Efter 325 meter følges stien 60 grader til 

venstre.  
• Efter 300 meter følges stien 90 grader til højre. 



• Stien følges lige ud cirka 500 meter indtil vejen 
Barmosen nås. 

• Barmosen følges og bliver til Barmosevej.  
• Cirka 500 meter efter krydsning af jernbanen 

drejes til venstre ad Sankt Clemensvej. 
• Sankt Clemensvej følges 350 meter og der 

holdes til højre ad Præstegårdsvej. 
• Præstegårdsvej følges langs jernbanen cirka 

1,3 km. Her krydses vejen Hovedakslen. 
• Præstegårdsvej følges yderligere 400 meter og 

Vordingborg Vandrerhjem kommer på venstre 
side. 

 
Seværdigheder: 
Boderne i Næstved. 
De er opført i 1400 
årene som boliger, 
og er nu Danmarks 
længste middel-
alderlige rækkehus 
bebyggelse. Ordet 
"Bod" er et rum eller 
hus som lejes ud. 
Boderne ejes af Næstved Kommune, som har 
overdraget brugsretten til Næstved Museum. 
Åbningstider: Tirsdag til lørdag 10 - 14 og søndag 
10 - 16. Mandag lukket. 

 
 



Rønnebæksholm Gods.  
Næstved kommunes 
kunst og kulturcenter. 
Her Grundtvigs pavillon 
Venligheden i parken. 
Se mere her: 
www.roennebaeksholm
.dk/ 
 
 
 
Kirker: 
Næstelsø kirke. 
Kirken er opført 
omkring år 1200. 
Skibet blev i 1250 
forlænget mod vest. 
Flere udvidelser i 
1500 tallet. 
Prædikestolen er 
lavet af Abel 
Schrøder den Yngre. Han har indridset sine 
initialer AAS og årstallet 1632 på sakristiets 
sydmur. Åbningstider er mandag, onsdag og 
fredag fra 08:00 - 16:00.  
 
 
 
 



Hammer kirke. 
Kirken er opført i 
1070. Altertavlen af 
A B Schrøder er fra 
1667. 
Ved kirken er der 
toilet og mulighed 
for at få vand. 
 
 
Ved ankomst til Hammer by er der et bænke 
arrangement hvor madpakken kan nydes med 
denne udsigt over Dybsø fjord. 

 
 



 
Indkøbsmuligheder: 
Fakta i Næstved ved lyskryds på vejen mod 
Rønnebæk. 
I Mogenstrup en Superbrugs på ruten. 
I Lundby en Merko købmand på Hovedgaden. 
 
Transportmuligheder: 
Regional tog til Næstved, Lundby og 
Vordingborg. Se www.dsb.dk 
Diverse busruter. Se www.Movia.dk 

 
 


