
Beskrivelse af Guldborgsund Cykelblomst - 
seks naturskønne dagture med stilk fra 
Nykøbing Falster til Gedser. 

 
Guldborgsund Cykelblomst er seks naturskønne dagture skabt til 
glæde for det lokale cykelfolk og for turister. Ruterne er mellem 
31 og 52 kilometer og tager alle udgangspunkt i Nykøbing 
Falster. 
Ruterne har fået navnet Cykelblomsten, fordi de hver især er 
formet som blade og tilsammen danner formen af en stor smuk 
blomst i det falsterske landskab.  
Blomstens stilk ligger som en del af den internationale cykelrute 
København-Berlin. 
 

Informativt hæfte 
Cykelblomsten præsenteres i et hæfte på 40 sider, der gratis kan hentes i turistinformationer 
og 40 turiststeder på Lolland-Falster. Cykelhæftet er praktisk og velegnet til at ligge i en 
cykeltaske. Hæftet indeholder detaljerede cykelkort og relevante informationer om oplevelser 
og muligheder på ruterne: Seværdigheder, spisesteder, indkøb, cykelsmede, 
overnatningssteder m.v. og links til uddybende informationer samt piktogrammer på kortet 
med placering af stederne. 
 
Sådan er ruterne i Cykelblomsten 
Cykelblomstens ruter er formet som blomsterblade med hver sin farve: Lysegrøn rute, Kyst til 
Kyst til Marielyst 42,5 km, Orange rute 47 km går til Østfalster, Mørkegrøn rute er Skovturen, 
31 km, Blå rute er Sundruten 44 km, Rød rute til Sakskøbing 51,5 km og Gul rute til Nysted 
52 km. Lilla stilk til Gedser på 2 x 25 km. 
 
Markedsføring af Cykelruterne 
For at gøre ruterne kendt uddeles flyers. Vi har i 2015 arrangeret guidede ture 3. maj, 16. juni 
og 9. august på Blå-Sundruten, mørkegrøn-Skovturen og lysegrøn-Kyst til Kyst. (her deltog 
50/40/100 cyklister). Dette fortsætter i 2016 den 1. maj, 12. juni og 9. august. 
 

Cykelblomsten også på Internettet 
Blomsten kan også findes på Internettet: www.cykelblomsten.dk eller www.sundruten.dk 
hvorfra man kan udskrive de udførlige rutebeskrivelser og de gode cykelkort med alle 
informationer. Her er der yderligere link til overnatningssteder og hjemmesider for hele 
området.  
 
Initiativet til Cykelblomsten  
Cykelblomsten er udsprunget af et mangeårigt ønske om at udvikle cykelturismen i vores 
meget naturskønne område, med gode cykelkort og beskrivelser, som kan ligge tilgængelige i 
en cykeltaske. 

http://www.cykelblomsten.dk/
http://www.sundruten.dk/


Undertegnede Birgitt Bjerre, formand for Sundgruppen har arbejdet med cykelturisme i 20 år, 
har været initiativtager til Sundruten på 44 km www.sundruten.dk og Turen rundt om Falster 
på 130 km www.falster-rundt.dk.  Det tog ca. 2 år pr. rute at indhente tilladelser fra 
myndigheder, lodsejere og økonomi til kort, skilte og indretninger af teltplads langs sundet. 
Jeg har gennem årene fået god hjælp af interesserede bl.a. fra medlemmer af 
Cyklistforbundet.  
Østdansk Turisme fik i 2012 økonomisk mulighed for at designe Panoramaruter, som sløjfer 
til Berlin-København ruten, og jeg blev inddraget i processen. Sundruten og andre 
naturskønne områder blev interessante, og med opstart af Naturområde Guldborgsunds 
Cykelgruppe videreudviklede vi Panoramaruterne til 6 naturskønne ruter, hvor også Lolland 
kom med på cykellandkortet. Alle ruter er blevet godt beskrevet og de mest naturskønne ruter 
er valgt.  
Vores flade område tæt på kysten, med store herregårdslandskaber, små landsbyer og små 
skove giver en afvekslende oplevelse for cykelturisterne.  
Turene er blevet beskrevet på basis af kontakt til lodsejere og medtaget er alle 
seværdigheder, overnatningssteder samt indkøbs- og spisesteder, så cyklisten kan vælge en 
rute efter behov. Cykelblomst-hæftet har desuden fået et praktisk design i A5, så det kan 
ligge i en cykeltaske. 
 
Mange har støttet 
Cykelblomsten er trykt på dansk, engelsk og tysk 
Udgivelsen er muliggjort takket være 29 annoncører, økonomiske bidrag fra Nykøbing Falster 
Turistforening, Guldborgsund Kommune, Sundgruppen, Nordea og Friluftsrådet.  
 
Forventninger:  
-At flere turister og borgere tager cyklen og oplever vores naturskønne sydhavsøer, hvor det 
cykelvenlige landskab indbyder til flotte naturoplevelser.  
-At vore mange små købmænd, handlende i yderområderne, overnatningssteder og 
seværdigheder får flere besøg og bedre økonomi til gavn for hele området. 
- At de meget tydelige cykelkort med piktogrammer om seværdigheder, overnatning, 
indkøb- og spisesteder, cykelsmede og andre informationer 
-At Cykelblomstens synlighed på internettet, gør det nemt for turisten på forhånd hjemmefra 
at orientere sig om området 
- At cykelblomstens guidehæfte gør det nemt at orientere sig og vælge oplevelser på turene, 
når man befinder sig i vores område.  
-At de mange cykelturister ønsker at blive nogle ekstra dage på vore dejlige 
Sydhavsøer. (Sidste år cyklede godt 8 - 9.000 caravane-cyklister gennem vores område 
videre til København) 

Lydfil med egne indlagte foto fra Sundruten = Blå Cykelblomst sendt i P5 22. juli 2015. 
http://youtu.be/2fORuAX4_xE 
 
Med venlig hilsen 
Birgitt Bjerre, Lundevej 2, 4800 Nykøbing Falster.  

http://www.sundruten.dk/
http://www.falster-rundt.dk/
http://youtu.be/2fORuAX4_xE

