Største seværdigheder:

Fire herregårde, unik naturoplevelse ved Guldborgsund, små og store havne,
Fuglereservat, Middelaldercentret
På turen rundt om Guldborgsund er der næsten konstant udsigt over sundet. Her ses f.eks mange svaner,
ﬁskehejre og havørne. Smukt herregårdslandskab,
vidtstrakte marker, levende hegn, smukke bøgeskove
og godsernes æbleplantager.

Sundruten gennem Sundby tilbage til Nykøbing Falster
by, hvor der ﬁndes et stort udbud af butikker, spisesteder og overnatningsmuligheder.

Skiltet rute: Sundruten
Traﬁk: Grusveje, skovveje og asfalterede landeveje med
beskeden traﬁk – undtaget er 4,5 km fra Hjelm Kystvej
til indkørsel ved Toreby Vestergade i Hamborgskoven,
her er ingen cykelsti og ujævn kantbelægning. – ingen
bakker.
Rutebeskrivelse: Start ved Slotsbryggen og følg
Sundrutens skilte ad Strandboulevarden gennem Indianerstien til Ny Kirstineberg Gods (1). Vi passerer
Pandebjerg Gods (2), Klodskovgård og Vennerslund
Gods (4), som er private ejendomme. Skovstien gennem Nordskoven forsætter på diget, hvorfra man har
en smuk udsigt til Guldborgbroen (5). Den lille by Guldborg (6) ligger på begge sider af sundet. Her er lystbådehavne, badestrand, spisesteder, supermarked,
B&B, teltplads med shelters, ﬂere gode ﬁskesteder,
forskellige vejboder og campingplads. Fra Guldborg
køres mod fuglereservatet og over tunnellen til Hjelm.
- markvejen efter fuglereservatet er ret bumlet til cykelanhænger, tag evt. landevejen forbi Majbølle. Ved
Toreby Vestergade drejes ind i Hamborgskoven (11).
Følg asfaltvejen gennem skoven og drej til venstre ved
de store Tujaér. Ude af skoven ligger Middelaldercentret (12), egnens største turistattraktion. Herfra følges
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Seværdigheder:
1. Ny Kirstineberg Gods (tilhører Pandebjerg Gods)
Privat bolig med Bed and Breakfast i Herregårdsstil.
2. Pandebjerg Gods, Klodskovgård 4. Vennerslund
Gods har planteavl, skovbrug, husudlejning og
jagt, men producerer i et fællesskab også æbler
www.guldaebler.dk
5. Guldborgbroen er fra 1934, Guldborg Falster Bådebrolaug, klubhus, offentlig wc/ vand. Et godt
sted for ﬁskeri i Guldborgsund.
6. Guldborg lystbådehavn med spisested, sejlklub og
kajakklub. Badestrand ved broen på Lolland-siden, godt område for ﬁskeri. Over for Lystbådehavn er naturlegeplads med bl.a. shelters.
9. Majbølle Kirke (wc og vand) og Majbølle Mølle
10. Fuglereservatet Majbølle Nor et interessant inddæmmet område med unikt fugleliv. Historisk,
stynede piletræer langs stien på Hjelm Nakke
ud til tunellen. Smuk udsigt fra toppen af motorvejstunnel, hvor man føler at stå midt i Guldborgsund.

11. Hamborgskoven, større skovområde primært
med bøgeskov.
12. Middelaldercentret, Ved Hamborgskoven 2, Sundby www.middelaldercentret.dk.

Guldborg Strand (ved broen)

Langs Guldborgsund
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