Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg kun købe billetter i museets webshop?
Nej, du kan også købe billetter i Turistinformationen i Færgestræde 1 i Nykøbing F. og ved
båden. Hvis du vil være sikker på en billet, så køb den i god tid i webshoppen. Der er
nemlig kun plads til 32 passagerer ad gangen.

Hvor sejler båden fra?
Båden sejler fra Sandgade 28, 4800 Nykøbing F.

Hvad koster en billet?
1 times ture:
Voksne: 125 kr.
Børn 2-12 år: 80 kr.
Børn under 2 år: 0 kr.
Børn under 2 år med barnevogn/klapvogn: 50 kr.
2 timers ture:
Voksne: 250 kr.
Børn 2-12 år: 150 kr.
Børn under 2 år: 0 kr.
Børn under 2 år med barnevogn/klapvogn: 50 kr.
På de fleste ture kan der tilkøbes sandwich for 50 kr. pr. person. Drikkevarer købes ombord
på Sundfarten.

Sælger I drikkevarer ombord?
Ja, du kan købe sodavand, vand samt kaffe og te ombord.

Må jeg tage egne drikkevarer med ombord?
Da vi ikke har alkoholbevilling, må man gerne medbringe vin og øl selv.

Sælger I sandwich ombord?
Nej, men du kan bestille dem sammen med dine billetter i museets webshop.

Må jeg tage min egen mad med ombord?
Ja, du må gerne medbringe egen mad og kage m.v.

Hvor sejler vi hen?
Der er to typer af ture.
Ture i dagtimerne på en time og ture om aftenen på to timer.
Uanset hvilken tur det er, så sejler vi nordpå ad Guldborgsund. På de korte ture når vi på
højde med Pandebjerg, på de lange når vi på højde med Guldborgsund-tunnelen.

Må vi have vores hund med?
Ja, søde og velopdragne hunde er velkomne på kutteren Guldborgsund.

Kan jeg tage barnevogn eller klapvogn med?
Ja, der skal dog købes en billet det samme sted, hvor du køber billetter til Sundfarten.
Nemlig i webshoppen på Museum Lolland-Falsters hjemmeside, i Turistinformationen i
Færgestræde 1 i Nykøbing F. eller ved båden. Hvis du vil være sikker på en billet, så køb
den i god tid i webshoppen. Der er nemlig kun plads til 32 passagerer ad gangen.

Er der toilet ombord?
Ja, men vi kalder det et nødtoilet. Så det er kun, hvis du er meget trængende.
På kajen står der fire festivaltoiletter, som frit kan benyttes - før og efter turen.

Kan man stå af og på undervejs?
Nej, desværre. I år kan man ikke stå af og på undervejs.

Sejler I også i regnvejr?
Ja, det gør vi – så husk tøj efter vejret, da båden er åben.

Har I plads til kørestolsbrugere?
Desværre bliver det ikke muligt i år. Men vi arbejder hårdt på sagen.

Hvis jeg ikke dukker op til min bookede dag – får jeg så pengene retur?
Nej, kun hvis du afmelder din tur tidligere end 30 dage før, kan du få pengene retur ved at
skrive til sundfarten@museumlollandfalster.dk . Hvis der er mindre end 30 dage til din tur
kan du i stedet ændre billetten til et andet tidspunkt.
Der kan ændres i billetten indtil 24 timer før turen.

Kan jeg parkere min bil i nærheden?
Ja, det kan du godt. Der er lavet en grusparkering ved indgangen til havneområdet, på
hjørnet af Sandgade og Stengade. Ellers kan man parkere langs med gaden.

Må man ryge ombord?
I bagenden af båden er der en rygebænk.

Er der redningsveste ombord?
Ja, båden er godkendt af Søfartsstyrelsen, og der er redningsveste til alle ombord. Det er
dog ikke et krav, at man bærer dem under sejladsen.

