
Aktiv på ferien
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Vandreture
Lad stierne på Falster føre dig til nye oplevelser. Prøv 
en morgenvandring og se naturen vågne op eller slut 
dagen af i stille samvær i skumringen. Selv en lille tur  
på 1 eller 2 km er nok til at vække sanserne og rense 
hovedet for tanker. Hvis du går i almindeligt tempo med 
korte stop undervejs, så går du ca. 4 km/t. 

Digerne langs kysten er også en vandretur værd.  
Her er du oppe over terrænet og går på  
overgangen mellem land og hav. 

Scan koden og se forslag til gode  
vandreture. 

Cykelture 
Kom lidt længere omkring på en cykel. Prøv fx Motions-
slangen om Nykøbing Falster på 10, 20 eller 40 km. Ruten 
kan fx startes fra Slotsbryggen i Nykøbing F.

Nationalcykelrute nr. 8 løber langs Falsters Østkyst. Prøv 
en bid af den smukke rute. Du kan fx stige på ruten ved 
Marielyst Turistinformation, Ulslev Strand eller Hesnæs, 
hvor også biler kan parkeres.

Hundeskove
Giv din hund ekstra opmærksom hed i ferien.  
Leg og træn med den i hundeskovene. Ved  
Bøtø er der endda hunde-agility.

Scan koden og find nærmeste hundeskov.

På en ferie er det som regel godt for både pengepungen, 
temperamentet og humøret at veksle mellem store og  
dyre aktiviteter og så de gratis glæder fx i naturen.  
Sidstnævnte findes der masser af på Falster. Få overblikket 
på mobilsitet www.oestfalster.dk eller dyk direkte ned på 
sitet via QR-koderne her i folderen.

Denne folder er udgivet med støtte fra AFF

Havlykkevej Strand

Hesnæs

Stubbekøbing

Bøtø Nor

Idestrup

Gedser Fuglestation

Gedser

Hannenovskoven
og Borremosen

Bøtø

Bangsebro
Skov

Sdr. KohaveNykøbing F Ulslev Strand

Lupinparken, Marielyst

Halskov Vænge

Miljøministeriet
Naturstyrelsen      
www.naturstyrelsen.dk

Aktiver Urlaub auf Falster 
Auf der Insel Falster warten Naturerlebnisse  
für alle, die sich einen aktiven Urlaub  
wünschen. Scannen Sie die QR-code  
und lesen Sie über die Naturgebiete.

Louise
Oval



Base-dase-dag  
Lav en lille base i naturen ved skov eller strand. Måske er 
I flere familier sammen. Find fx gode klatretræer eller sæt 
børnene i gang med at lede efter smådyr i krattet eller 
vandkanten. Find selv tid til en slapper. På en base-dase-
dag står tiden stille, så tænd et bål i ro og mag.  
Gløder er gode at tilberede små lækkerier over eller det 
klassiske snobrød. 

Medbring: Syltetøjsglas til smådyr, spand,  
tæppe, madpakken og masser af drikkelse. 

Scan koden og find nærmeste picnicplads  
med bålsted.

Legeplads, skattejagt og geocaching 
Find de gode naturlegepladser, som samtidig er hyggelige 
steder i naturen. Kombinér fx med en løbetur,  
mens børnene udforsker legepladsen.

På naturlegepladserne ved Ulslev Strand og  
Lupinparken kan du bruge din smartphone til  
at spille skattejagtspillet. Du kan finde op til 10 poster.  
Ved hver post får du et forslag til en aktivitet i naturen.  
Scan koden og find nærmeste naturlegeplads.

Geocaching er også en sjov familieaktivitet. Rundt på Falster 
ligger små skatte gemt og venter på, at I opdager dem. Husk 

små ting, I kan udveksle med i skatten. Søg i din telefons 
app-butik efter geocaching, installér den, og I er i gang.  

Få desuden mere inspiration i Naturstyrelsens folder  
“10 gode råd - til hvordan du får mig med ud i naturen”.

Særlig sund i naturen 
Det er rart at holde formen ved lige i ferien. Er du ikke vant 
til at motionere, kan ferien være et godt tidspunkt at starte, 
når overskuddet ofte er større. I Hannenovskoven og Lupin-
parken findes sundhedspladser med fitnessredskaber. Der 
er skilte med instruktion, og i Lupinparken kan du via din 
smartphone få vist små filmklip af øvelserne. Vil du teste din 
kondition, er der sundhedsspor i Lupinparken, Hannenov-
skoven samt Sdr. Kohave. Her kan du tilbagelægge en 

kortere strækning på tid og via opsatte tabeller få oplyst 
dit kondital. Så har du en god rettesnor at træne efter.  

Du kan også lave kreativ motion i naturen  
med naturfitness. Brug naturen til at træne  
styrke, kondi og balance. Scan koden og få  
inspiration til øvelser.

Snorkle og fiske 
For en lille investering i dykkermaske og snorkel kan du få 
sjove oplevelser langs kysten. Særligt Havlykkevej Strand 
er et godt snorklested. De lange kyststrækninger gør også 
Falster ideel til fisketure. Borremosen i Hannenovskoven 
er også et smukt sted at fiske. Måske hopper en gedde på 
krogen.


