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Tag FlixBus fra Nykøbing Falster til Sverige og Tyskland  
 

Nu bliver det muligt at rejse fra Falster til Berlin og Malmø med fjernbus.    
 
Tirsdag den 6. november åbner et nyt fjernbus-stop i Nykøbing Falster.  
 

- Guldborgsund Kommune kontaktede os med et ønske om, at bussen mellem Malmø og 

Berlin kunne stoppe i Nykøbing Falster. Nu giver vi borgerne muligheden for at tage på 

grønne rejser til Sverige eller Tyskland og håber, at de vil tage godt imod det nye stop, siger 

Lotte Rystedt, presseansvarlig ved FlixBus Danmark.  

 
Bussen til Berlin kører fra Nykøbing Falster hver dag kl. 13.50 og er i Berlin kl. 20.10. Undervejs stopper 
den også i Rostock.  
 
Mod Sverige kan man tage af sted kl. 17.30 og være i Malmø kl. 20.40.  
 
Reserver billet i forvejen 
 
Stoppet er et såkaldt demand stop, så man skal booke en billet i forvejen, så chaufføren ved, at han skal 
køre fra motorvejen og ind på stoppet, som ligger på parkeringspladsen Cementen på Nørre Boulevard 
1.  
 
Der er wifi og strømstik i bussen, og det er muligt at tilkøbe klimakompensation til billetten.  
 
Fremtid for forbindelse til København  
 
Ifølge de nuværende regler for fjernbuskørsel er det ikke lovligt at fragte passagerer med fjernbus fra 
Nykøbing Falster til København. Et lovforslag fra regeringen og Dansk Folkeparti lægger dog op til en 
ændring, som vil gøre det muligt at køre med fjernbus mellem to stop, som har en afstand på minimum 
75 km. Bliver disse regler fastlagt, vil FlixBus se på mulighederne for en forbindelse mellem Nykøbing 
Falster og København.  
 
Fakta om FlixBus 

FlixBus har 300,000 daglige forbindelser til over 2,000 destinationer i 28 europæiske lande og USA. 

FlixBus har kørt indenrigs i Danmark siden foråret 2017. 

Selskabet samarbejder med 20 lokale, danske vognmænd. 

FlixBus er en kombination af et tech-startup, en e-handelsplatform og et transportfirma. 

FlixTeamet håndterer netværksplanlægning, kundeservice, kvalitetsstyring, marketing/salg, samt 
billetsalg, prissætning og forretningsudvikling, mens lokale buspartnere, ofte familiedrevne 
virksomheder, er ansvarlige for den daglige rutedrift af de grønne FlixBusser.   


