
Gode vinterbadersteder i Guldborgsund kommune. 

Marielyst og Bøtø

Masser af kyst og vand. Der bades fra strand. God fast sandbund de fleste steder.


*****


Hesnæs 
Der bades fra strand. Vind og vejr afgør, om man vælger at bade bag ved havnen eller ved 
Holdebakken (udenfor skoven, når man kommer fra Pomle eller Bønnet.)

Det er næsten altid muligt at finde fast sandbund at bade fra. Det tilrådes dog at benytte 
neoprensko i vinterhalvåret. Der bades hver dag kl. 8







Stubbekøbing 
Badebro i anlægget. Der bades fast hver morgen kl. 7, 8 og 9:30. Det er muligt at klæde om i et 
skur ved broen. De fleste benytter kasserne på broen, hvor man kan lægge tøj og andet grej, 
mens man bader. Hvis man er lidt usikker på benene, har man også muligheden for at sætte 
sig på kasserne, mens man klæder om.


*****


Gåbense
Adresse : Gåbense Strandvej 65, 4840 Nr.Alslev
4 km nord for Nr.Alslev ved “foden af Storstrømsbroen”
Nyere træbadebro på molen med bænk og gode skrå ståltrin med gelænder helt til bund.
Sandbund og klart og friskt vand fra Storstrømmen.
Vanddybde: min 70cm-max 2 m  ved trappen, afhængig af vandstand.
Der bades i flere morgenhold. Kl.6.15, 7.00 og 7.50 dagligt

Sommer er der 2 længere badebroer. 1 på det dybe og 1 på det lave vand.(børnevenligt). 
Broerne er privatejede, men alle er velkomne.
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Alstrup Strand
Alstrup Strand ligger nedenfor Rokreds Sydhavsøernes grund.  Bruger du GPS er det adressen 
Alstrup Strandvej 11, 4840 Nørre Alslev, du skal bruge.
Der er en fin udsigt over Guldborgsund, hvor man blandt andet kan få øje på 
Guldborgsundbroen i det fjerne. 
 

*****


Sakskøbing 
Havnegade 6, 4990 Sakskøbing.

Ved roklubben er der en badebro, hvor der kan bades fra.






Sortsø Strand 
Ude for enden af molen er der en badebro. Der er borde og bænke på selve molen og knager 
ved trappen, så man kan lægge sit ‘grej’ fra sig. Der er sandbund...og pletvis områder med 
havgræs. Vær opmærksom på strøm i vandet. 


*****


Ulslev Strand 

Smuk naturstrand. Omklædning i det fri.






Nysted 
Omklædningsmuligheder. Broerne tages ind om vinteren, men der er 
omklædningsforhold og det er muligt at bade fra strand.

For yderligere oplysninger ....følg med på FB på ‘Nysted Sauna og Havbad’, som 
er under etablering.


*****


Nykøbing F. Nordre Bådelaug 
Det er muligt at hænge sit tøj på en tavle og lægge mobiler i dueslag, mens man svømmer! 
Og ikke mindst: Man kan ‘sidde ned’, mens man klæder om!




Gedser 
I Gedser varierer forholdene og vandet brydes forskelligt afhængig af vind og vejr. 
Bademulighederne øges, hvis man lige sonderer mulighederne!


Se valg ovenfor! 







Guldborg 
Endelig er det bademuligheder i Guldborg. 

Guldborg har i samarbejde med bådelauget opbygget meget fine faciliteter med sauna, 
omklædningspavillon og en ponton med trappe. Det ligger bag ved Restaurant Lagunen.

Se yderligere om Guldborg hos ‘5 kolde tæer’.

Man kan naturligvis også bade fra stranden i Guldborg.
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