Falster-rundt på cykel 129 km i 2-3 dage Start i Nykøbing Falster ved Slotsbryggen og kør mod
nord og følg skiltene ad Sundruten til Guldborg. Herfra rute 7 til Nr. Vedby, rute 40 til Stubbekøbing og rute 8
til Marielyst. Herfra går rute 40 til Gedser og rute 9 tilbage til Nykøbing Falster.

1. Nykøbing F. – Guldborg 19 km. Nykøbing Falster – Lolland-Falsters hovedstad med butikker, spisesteder, biograf, ruiner af Nykøbing Slot, Lystbådehavn ved frilagt å, Svømmecenter, Klosterkirke, Middelaldercenter,
Zoo, Vandtårn, Brandmuseum, Frisørmuseum, Guldborgsund Museum, gallerier, om sommeren også fredags jazz
og festuge. I Slotsgade og Langgade samt i Staldgården ligger historiske huse. I Færgestræde ligger den gamle.
Købmandshandel, som også er Turistinformation.
Sundruten. Naturskøn cykelrute langs Guldborgsund gennem små landsbyer, skove og smukke herregårdslandskaber forbi godserne Ny Kirstineberg, Pandebjerg og Vennerslund. Ruten går over Guldborgsund tunnellen, hvorfra
der er en enestående udsigt over Guldborgsund.
2. Guldborg – Stubbekøbing 29 km. Guldborg: Restaurant, gode fiskepladser og bademuligheder.
Sundruten fortsætter videre mod Lolland tilbage til Nykøbing Falster. Nordfalster med bakkeland og flot udsigt ved
Vålse Vig, Gåbense og Sortsø. Et besøg i Kippinge Valfartskirke og Skt. Sørens Kilde samt i Pumpestationen ved
Vålsedæmningen, hvor J.C. Ellehammer voksede op i en opfindsom familie. I Vålse ses en mindesten for Hans Rasmussen, der var primus motor for inddæmningen af Vålse Vig.
Nørre Vedby: Møllebanken med udsigt over Vålse Vig. Bavnehøj fritidsområde.
Nr. Alslev. Gode indkøbsmuligheder og togstation. I kirken ses kalkmalerier bl.a. Dødedansen af Elmelundemesteren. Svømmecenter og krokodillefarm er beliggende i nærheden af cykelruten.
3. Stubbekøbing – Marielyst 36 km Stubbekøbing – en hyggelig købstad, med gamle bygninger og
egnsmuseum, kirke 800 år med kalkmalerier og træloft. Nordeuropas største Veteranmotorcykelmuseum. Minifærge
sejler til Bogø om sommeren. Cykelruten fortsætter forbi Kongsnæs Sea-side, gennem sommerhusområde og videre
langs Grønsund med en flot udsigt over vandet til Møn. En sten ved Grønsund færgested viser at her lå Borrehuset,
hvor Marie Grubbe, adelsfrue fra Tjele endte sit liv som fattig færgekone, da hun valgte kærligheden frem for et liv i
rigdom. Højt hævet med flot udsigt ligger Næsgård Agerbrugsskole fra 1799, hvor bl.a. Prins Joakim har været landbrugselev. Skolen er nu efterskole.
Østkysten med de store skove, blandt andet bøgeskov helt ned til Østersøen og en stor skanse ved Hestehoved.
Hesnæs med særprægede huse, som er dækket af tagrør, fiskeri- og lystbådehavn. God badestrand. Pomlenakke
traktørsted ligger smuk på toppen af skrænten og serverer god mad, drikke og hjemmelavede isvafler.
Fortidsmindeskoven Halskov Vænge har 6 stendysser, 72 bronzegravhøje. Fin rasteplads med grill og toilet. Galleri Arleth ligger overfor med smykkekunst, skulpturer og malerier.
Herregården Corselitze er fra 1776. Parken er åben for besøgende, her kan man hvile på en træbænk udskåret
som en krokodille. Der er også ishus bygget i 1779 af svenske arbejdere. Ved vandet ligger en lille smuk bygning
med stråtag, Generalens Lysthus, hvorfra H.C. Andersen i sin tid badede.

4. Marielyst – Gedser 20 km Marielyst ”Danmarks bedste strand” - er en rigtig perle ved Østersøen med
dejlig børnevenlig badestrand med 20 kilometer blødt, hvidt sand. Her er feriehuse, gode campingpladser, hytter og
hoteller. Musikalske oplevelser, helårs shopping, gode spisesteder, mulighed for wellness og masser af aktive oplevelser. Heriblandt minigolf, segways, paintball, gocart, cykelture, hoppeborge og ikke mindst fodboldgolf. Marielyst
tilbyder både store og små oplevelser men det vigtigste er, at det er for hele familien. Ved Bøtøskoven er et fugletårn og herfra langstrakte sandstande mod Gedesby. Der er også et badeområde for nudister. Langs Bøtøskoven
er der en sti på digekronen, men cykelruten går gennem Bøtøskoven med stor natur til Gedesby.
Fra Gedesby cykles mod Birkemose ad poststien til Gedser fyrtårn langs Østersøen til Gedser. Besøg nordens sydligste punkt, Sydstenen på Gedser odde.
5. Gedser – Nykøbing Falster 25 km Gedser. Danmarks sydligste by med udsigt over Østersøen, Bilfærge til Rostock, Tyskland. Det sorte Museum, Gedser Remise, fyrtårnet, vandtårnet og nyd udsigten til Nysted Havmøllepark 72 stk., 110 m høje vindmøller. Den gamle Købmandsgård (turistinformation) sælger lokale kunsthåndværkprodukter. Gedesby. Gammel hollandsk mølle fra 1911 og lille kirke med døbefond, hvor der er mærke på for
vandstanden under stormfloden 1872. Her fortsættes mod Nykøbing ad Gedser Landevej. Afstikker kan anbefales til
Skelby strand og Bruserup Strand, lille fiskeleje med toilet og teltplads. Ved Marrebæk Kanalen er Bøtø Nor Gl. pumpestation et besøg værd. Tæt på Væggerløse bakke ligger glaspusteri og Stouby mølle. Fra Væggerløse bakke cykles
mod Hasselø Plantage, som ligger ud til Guldborgsund med smuk udsigt til Flatø, Kalvø og Kejlsø og videre til Nykøbing Falster.
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