Største seværdigheder:

Kyst til kyst, Marielyst ferieby, 25 km hvid sandstrand, Guldborgsund Zoo
Afstikker til Middelaldercentret og Fuglsang Kunstmuseum
Skiltet rute: Kyst til Kyst. Panoramarute 418 + Sjov i
Pedalerne. Panoramarute 417
www.visitlolland-falster.dk/panoramaruter.
Traﬁk: Asfalterede cykelstier og mindre landeveje med
beskeden traﬁk, max. 2 % hældning undtaget Væggerløse bakke
Rutebeskrivelse: Start Nykøbing Falster banegård
mod Zoo (1). Følg rute 418 langs Golfbanen (2) til Idestrup. Her er kirke, supermarked Coma og Pizzeria (3).
Ruten går videre til Ulslev, hvor der drejes til venstre
mod Ulslev Strand. For enden af Østersøvej er en hyggelig naturlegeplads til børnene, god badestrand, toilet
og madpakkehus. (4) Herfra følges rute 418 mod syd
til Marielyst forbi Ulslev Strand Camping (5). I Marielyst
er der mange forretninger, aktiviteter, overnatningsmuligheder og spisesteder og et ﬂot nyanlagt torv samt
naturlegeplads (5). Fortsæt ad rute 417 mod Bøtø til
Lupintorvet, gør stop ved den hyggelige Strandkirke
og ved Lupintorvets Naturlegeplads (8). Overfor hos
Spar Købmanden kan lejes cykler. Fortsæt ad Lupinvej
forbi Marielyst Familiepark (9) og det aktive Marielyst
Go-Kart Center (9) til Marrebæk. Her er Coma supermarked og en rasteplads med borde og bænke. Forsæt ad cykelstien mod nord, besøg evt. Bøtø Nor Gl.
Pumpestation (10), som ligger ved Marrebæk kanal.
Her drejes til venstre ad Radbjergvej (NB! Pas på jernbanesporene før den lille landsby Radbjerg) gennem

over Hasselø (12) (13) langs Guldborgsund tilbage til
Nykøbing Falster. Anbefales kan et besøg på Middelaldercentret 3,5 km og Fuglsang Kunstmuseum 9 km.
Begge ligger ud til Guldborgsund på Lollandssiden.

Seværdigheder:
1. Guldborgsund Zoo og Botanisk have med mange
forskellige dyr og fugle. Falsters største legeplads
www.guldborgsundzoo.dk
2. Golfklubben Storstrømmen
3. Idestrup lille landsby med Idestrup Kirke, Supermarked, og Pizzeria
4. Ulslev Strand med naturlegeplads, badestrand,
toilet. Tæt herved er Ulslev Strand Camping med
kiosk og cafeteria.
5. Marielyst, unik ferieby med nyanlagt torv og naturlegeplads, som ligger direkte ud til 25 km
pragtfuld hvid sandstrand ved Østersøen. Utal af
aktivitetsmuligheder, stort udvalg af butikker med
dagligvarer, tøj, brugskunst mm.
www.visitlolland-falster.dk/marielyst
6. Højskolen Marielyst med mange offentlige arrangementer i løbet af året. www.hojskolenmarielyst.dk

7. Strandkirken opført i 1957 som sommerferiekirke.
8. Lupintorvet med Naturlegeplads, borde/bænke og
WC. Restaurant og købmand med cykeludlejning.
9. Marielyst Feriepark og Campingcenter og Marielyst GoKart og Paintball Center www.gokart.dk
10. Bøtø Nor Gl. Pumpestation ved Marrebæk kanal
www.pumpemuseum.dk
11. Væggerløse med kirke, Stouby Mølle fra 1790 og
Stouby glaspusteri med arbejdende værksted og
butik i den gl. Møllegård.
12. Hasselø by er en gammel ﬁskerlandsby, nu omdannet til velhaverhuse. Her er mange vindmøller
og heste.
13. Naturteltplads ved Hasselø Natursti med WCborde og bænke
14. Sukkerfabrikken. Kun 2 sukkerfabrikker i Danmark, den anden ligger i Nakskov.

Naturlegepladsen ved Lupinvej

Radbjerg til Væggerløse bakke (11). Her er en meget
ﬂot udsigt over Guldborgsund til Lolland. Følg rute 418
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