Info-cafeens beretning om frivilliges arbejde på Nysted
Rådhus i perioden Juni, Juli og August 2017.
2017 er den 7. sæson for Info-cafeen under NOF / Nysted og Omegns Fællesråd.
928 turister ( 68 mindre end i 2016) besøgte Info-cafeen for personlig vejledning og
indhentning af brochurer, kort og andet materiale. Åbningstiderne har været kl. 10-14 fra
Mandag til Torsdag og om Fredagen kl.10-12.
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Derudover har Havnegalleriet i Nysted Havn et udvalg af lokale turistbrochurer.
Udstillingen skifter en gang om ugen og betjenes af kunstneren selv
Åbningstider for Havnegalleriet er om eftermiddagene fra kl. 16-20 frem til 10.9.2017.
Galleriet drives af NET (Nysted Erhvervs- og Turistforening).
På Nysted Rådhuset er der udover turistservice også skiftende udstillinger, der fanger
turisternes opmærksomhed. I år er der Kunstmaler Stig Weyes værker og Sejlskibsmuseum
på første sal viser blandt andet utallige værker af kunstmaler Franz Landt.
Minder og fotografier om Aalholm Slot og bilmuseum kan ligeledes ses på Rådhusets første
sals lokaler. 436 gæster har besøgt disse udstillinger på Rådhuset i juni, juli og august.
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Mange af de frivillige vagter i Info-cafeen har ydet et fantastisk indsats gennem flere år.

Der er også kommet et par nye til i år. Sammen kan vi mange ting, tale flere sprog og har et
godt kendskab til Nysted og Omegn.
De forskellige opgaver i Info-cafeen har vi delt mellem os, så arbejdsbyrden ikke blev for
stor for nogen.
Vi siger tak for i år.
Arja Sørensen og Rita Nielsen
1 September 2017

Ønsker for næste sæson 2018:
Busrundtur i Nysted og Omegn i april måned.
Det er en god ide at opdatere sin viden om udvikling eller afvikling på vores område.
Vi kunne måske besøge Factory Lodge i Holeby, Den Gamle Gård i Stubberup, Nysted
Camping, Naturcampingpladser, Fuglsang, Kettinge Hestecenter , Grusgrav og Savværket.
Gårdbutikker og meget mere……..
Lolland-Falster turistbrochurer 2018 bør indeholde kort over Lolland Falster . Det manglede
vi i år.
Evt. en ny brochure til børnefamilier. Hvad kan man lave i Nysted og Omegn, hvis man
opholder sig i området en uge eller to. Brochuren skal indeholde aktiviteter, spisesteder,
legepladser, hestesport, friluftsbad, motion- og cykelruter med mere.
Aktiv familieferieprogram med sund mad, frisk luft, naturoplevelser, sammenhold med
familien og uden Ipad, smartphones eller computerspil. Und so weiter………
Lad os snakke om det med jer andre.
Hilsen
Arja og Rita

