
UrlaubUrlaubUrlaub

NÆS T VED  NÆS T VED  ||   K ARREBÆK SMINDE  2020  K ARREBÆK SMINDE  2020

FerieFerieFerie

HolidayHolidayHoliday



2 naestvedturistforening.dk

INDHOLD   |   INHALT  |   CONTENT

INDHOLD
Inhalt   |   Content   

VELKOMMEN
Willkommen   |   Welcome

MAD & DRIKKE
Essen und Trinken   |   Food and beverages

NATUREN / SKOVENE
Natur / Wälder   |   Nature / Forests

“FODSPORET”
“Fussspur”   |   ”Footprint”  

AKTIVITETER
Aktivitäten   |   Activities   

FOR BØRN
Für Kinder   |   For children

KARREBÆKSMINDE
Karrebæksminde  |  Karrebæksminde

KORT OVER 
KARREBÆKSMINDE
Stadtplan über Karrebæksminde
City map of Karrebæksminde

KORT OVER
NÆSTVED KOMMUNE
Übersichtskarte über Næstved Kommune 
Map of Næstved municipality

CITYKORT NÆSTVED
Stadtplan über Næstved 
City map of Næstved

HERREGÅRDE
Gutshöfe   |   Manor Houses 

KUNST & KULTUR
Kunst & Kultur   |   Arts & Culture 

SHOPPING
Shopping   |   Shopping 

OVERNATNING
Übernachtung   |   Accommodation

Udgiver: 
Næstved Turistforening, tlf. +45 4085 0200

Annoncesalg: 
Næstved Turistforening

Tekst: 
Spell-it-out

Oversættelser: 
Semantix

Produktion: 
RSM Reklamebureauet Sjællandske Medier,
Dania 38, 4700 Næstved

Foto: 
Næstved Turistforening, Destination 
SydkystDanmark, Tage Klee, Næstved City, 
Evan Hemmingsen, Bo Tureby, 
B-spis, CampAdventure m.fl .

Turistbrochuren trykkes i:
20.000 eksemplarer

FAKTA OM NÆSTVED:
Fødselsdag: Købstad siden 15. juni 1135
Indbyggertal: Hele kommunen ca. 83.205
indbyggere, byen ca. 41.550 indbyggere.
Areal: Næstved er Sjællands største kommune målt på areal 
(678,6 km2)

NYTTIGE INFORMATIONER:
SVØMMEHALLER:
Fladså Svømmehal, Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup,
Næstved, Telf. 55 76 14 10, www.fl adsaahallen.dk
Herlufsholm Svømmehal, 
Herlufsholm Allé 233, Næstved, Telf. 55 72 12 89, www.hg-ic.dk
Næstved Svømmehal, 
Nygårdsvej 100, Næstved, Telf.: 55 72 47 00 

Alarmcentral     Telf. 112
Akuttelefon      Telf. 70 15 07 08
Tandlægevagt      Telf. 29 60 01 11
Apotekervagt:     
Løve Apotek      Telf. 55 72 00 02
Svane Apotek     Telf. 55 72 00 63
DSB       Telf. 70 13 14 15
Bus      Telf. 36 13 14 00
Taxa      Telf. 55 77 72 72
Falck      Telf. 70 10 20 30
Lægevagt      Telf. 70 15 07 00
Politi, Parkvej 50, Næstved   Telf. 55 31 14 48

2

3

5

6-7

8-9

10-11

14-15

16-17

19

20-21

22

24-25

28-29

34-35

38-39

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0004



3naestvedturistforening.dk

Oplevelserne i Næstved 
ligger som perler på en snor

I mange turistbrochurer kan man læse, 
at ”Vi har det hele…” 

Sådan siger vi ikke her: I Næstved har vi det 
halve – den anden halvdel er nemlig dig og 
din familie. Og vi glæder os til at møde jer.

Her, i vores Sydsjællandske smørhul, kan vi 
nemlig godt lide at få gæster. Vi har måske 
ikke de store armbevægelser eller er dem, 
der råber højest. Og netop derfor er der 
plads til dig og din familie, dig og dine ven-
ner eller bare dig - og din nysgerrighed og 
appetit på oplevelser. 

I Næstved by, i Karrebæksminde, i de 
mange mindre landsbyer og i den skønne, 
grønne natur er der fyldt med oplevelser, 
som vi gerne deler med mennesker, som 
også sætter pris på en ægte, god stemning, 
på autentiske by- og landsbymiljøer, på 
overraskelser, på street art fra hele verden, 
på skøn mad, på attraktioner og ikke mindst 
på kultur, smil på læben og den særlige syd-
sjællandske dialekt med laaange vokaler.

Vi kan sagtens få en hel dag til at gå med 
at stå med en fi skestang og kigge ud over 
Smålandshavet, Susåen eller en af vores 
mange søer, mens vi funderer over, om næ-
ste dag skal gå med cykeltur med familien 
på Fodsporet, dasedag ved Enø Strand eller 
sejle i kano.

Kom og vær med. Første skridt fi nder du i 
denne brochure. Vi glæder os til at møde jer 
i Næstved.

Die Erlebnisse in Næstved sind 
wie Perlen an einer Schnur

In vielen Touristikprospekten liest man 
“Wir haben alles zu bieten…“ 

Das behaupten wir nicht. Denn in Næstved 
bieten wir nur die Hälfte – die andere Hälfte 
machen Sie und Ihre Familie aus.

Hier in Südseeland empfangen wir nämlich 
gern Gäste. Wir zählen sicher nicht zu de-
nen, die wild gestikulieren oder laut schrei-
en. Gerade deshalb ist hier Platz für Sie und 
Ihre Familie, Ihre Freunde oder einfach nur 
für Sie allein – mit Ihrer Neugier und Ihrem 
Appetit auf Erlebnisse. 

Die Stadt Næstved, Karrebæksminde, die 
Dörfer und die Natur bieten Erlebnisse, 
die wir gern mit Menschen teilen, die gute 
Stimmung, authentische Städte und Dörfer, 
Überraschungen, Street Art, gutes Essen, 
Attraktionen, Kultur, ein Lächeln auf den 
Lippen und den Dialekt von Südseeland mit 
seinen langen Vokalen schätzen.

Wir können den ganzen Tag mit der Angel an 
Smålandshavet, Suså oder einem der Seen 
stehen und darüber nachdenken, ob wir am 
nächsten Tag mit der Familie eine Radtour 
unternehmen, am Strand von Enø faulenzen 
oder mit dem Kanu in See stechen.

Besuchen Sie uns und machen Sie mit. 
In dieser Broschüre fi nden Sie erste 
Anregungen. Wir freuen uns, Sie in 
Næstved zu treff en.

The experiences in Næstved 
are like pearls on a string

Many tourist brochures claim ”We off er 
everything ...” 

That is not how we see it: In Næstved, we 
off er almost everything, but something is 
missing – that is you and your family. And 
we look forward to meeting you.

Here, in our El Dorado in the southern part 
of Zealand, we love having visitors. We may 
not attract much attention to ourselves. 
But that is exactly why there is plenty of 
room for you and your family, you and your 
friends or just you and your curiosity and 
appetite for adventure. 

Næstved, Karrebæksminde, the small 
villages nearby and the lush countryside are 
full of exciting experiences that we would 
love to share with people who also appre-
ciate a good atmosphere, authentic urban 
and rural environments, surprises, street 
art from all over the world, delicious food, 
attractions and not least culture and a smile.

We can easily spend a day with a fi shing rod, 
gazing out over Smålandshavet, Suså River 
or one of our many lakes while pondering 
how to spend the next day. Maybe a bicycle 
ride with our family along Fodsporet, a lazy 
day at Enø beach or canoeing?

Come and join us. You will fi nd a great 
overview in this brochure. We look forward 
to seeing you in Næstved.

Borgmester i Næstved Kommune, 
Carsten Rasmussen

Carsten Rasmussen
Borgmester  |  Bürgermeister  |  Mayor

Som perler på en snor
Wie Perlen an einer Schnur
Like pearls on a string
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17/10 Malurt

31/10 Jesus Christ Superstar
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27/11 Årets Store Julefrokost

29/11 Basketball EM-kvalifikation

Gourmet, 
fastfood, sushi 
eller … 
Du kan få det 
hele i Næstved
Gourmet, Fast Food, 
Sushi oder… Sie können 
alles in Næstved bekommen

Gourmet, fast food, sushi or… 
You can get it all in Næstved

Foto: B-spis



Nyt eller velkendt 
på tallerkenen
Ferier er en god anledning til at lade 
køkkengrejet blive i skabene. I Næstved er 
der alle muligheder for at spise godt ude 
og gøre maden til en afslappet og 
glædesrig del af ferien.

Nogle dage har du måske lyst til det tryg-
ge, det velkendte køkken, som du allerede 
har smagt på i forvejen. Næstveds stør-
relse gør at landsdækkende restauranter 
som Flammen, Ilden, Starbucks, Burger 
King, McDonalds og Vivaldi selvfølgelig 
har sikret sig en plads i byen.

Er smagsløgene derimod eventyrlystne 
og ude efter nye, lækre oplevelser på tal-
lerkenen, er Næstved befolket af en lang, 
lang række helt særlige spisesteder, med 
hver deres særpræg.

Spis for eksempel tapas morgen, middag 
eller aften på Tap & Vin. Prøv den nye, 
populære restaurant Alt Godt på Axeltorv, 
eller nyd mad og musik i Rådhuskroens 
gårdhave.

Årets kok 2019 – Kristoff er Ringsing – er 
køkkenchef i Restaurant B-spis midt i 
Næstved. Her følger menuen sæsonen, 
for råvarerne kommer mest muligt fra lo-
kalområdet og gerne fra de nærliggende 
skove og strande.

Byens indbyggere er også forvænte med 
god mad fra verden uden for Næstved. 
Du fi nder let indisk, italienske, kinesiske 
og sushi restauranter liggende tæt som 
perler på en snor. 

Og de mange caféer, dem elsker vi her i 
Næstved. Det vil du også komme til. 

Neues oder Altbekanntes 
auf dem Teller 
Wem der Geschmackssinn nach Abent-
euer steht und wer sich neue, köstliche 
Erlebnisse auf dem Teller wünscht, fi ndet 
in Næstved eine Vielzahl besonderer 
Restaurants, von denen jedes seinen un-
verwechselbaren Charakter hat.

Der dänische Koch des Jahres 2019 – Kri-
stoff er Ringsing – ist Küchenchef im Re-
staurant B-spis im Zentrum von Næstved. 
Die Speisekarte folgt der Saison, denn die 
Zutaten kommen so weit wie möglich aus 
der Umgebung, vorzugsweise von den 
nahe gelegenen Wäldern und Stränden.

Leckere Tapas zum Brunch, Mittag- oder 
Abendessen gibt es im Tap & Wine. 
Oder genießen Sie Essen und Musik im 
gemütlichen Hof des Rådhuskroen. 

Außerdem bietet Næstved 
schmackhafte indische, 
italienische und chinesis-
che Küche, mehrere 
Sushi-Restaurants 
sowie zahlreiche 
schöne Cafés. 

New or familiar dishes 

If you have adventurous taste buds and 
you’re looking for delicious new culinary 
experiences, Næstved boasts a long list 
of special eateries, each with its own 
distinctive character.

Chef of the Year 2019 – Kristoff er 
Ringsing – is head chef at Restaurant 
B-spis in the heart of Næstved. The menu 
here is seasonal, with locally sourced 
ingredients as far as possible, often from 
the nearby forests and beaches.

For example, you can eat tapas morning, 
noon or night at Tap & Vin. Or enjoy 
food and music in the courtyard of 
Rådhuskroen inn. 

You will fi nd light Indian, Italian, Chinese 
and sushi restaurants as well as a variety 
of beautiful cafés. 

Du fi nder let indisk, italienske, kinesiske 
og sushi restauranter liggende tæt som 
perler på en snor. 

Og de mange caféer, dem elsker vi her i 
Næstved. Det vil du også komme til. 

Foto: B-spis

Friske 
jordbær, 

pluk-selv-
bær, nyop-

gravede 
kartofl er 

– de lokale 
råvarer kan ofte 

købes direkte 
hos producenten 

i små vejboder.
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Nyd freden og roen 
– bliv ét med 
naturen

Genießen Sie die Ruhe 
– bleiben Sie eins mit der Natur

Enjoy the peace and quiet 
– stay one with nature

Foto: Bo Tureby
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Slusehuset, ved Susåen 
i Rådmandshaven



Naturens perler ligger tæt

Hele året ligger naturoplevelserne i 
Næstved tæt og smukt som perler på en 
snor. Midt i byen ligger den fredede lyst-
skov Rådmandshaven, i udkanten af byen 
ligger Herlufsholmskoven og Fruens 
Plantage – bare for at nævne nogle få. 

Ud over skove giver naturperler som kyst, 
� ord, moser, åer og søer også området et 
rigt og varieret naturliv og sjældne dyre-
arter. F.eks. den tykskallede malermusling 
i Susåen. 

I den unikke og historiske Holmegaard 
højmose kan man opleve sjældne edder-
kopper, insekter og sommerfugle.

Området ved Ravnstrup Sø er et fugle-
reservat, hvor der er opsat et fugletårn, 
som giver en fantastisk udsigt til dyreli-
vet. Fra tårnet er der chance for at følge 
fi skeørne og musvåger.

Langs kyststrækningerne i området 
fi ndes gamle havnepladser, laguner og 
strandenge hvor beskyttede fuglearter 
som klyder, terne og havørne holder til.

Hvis det ikke er nok blot at observere 
naturen, er det let at blive en del af ople-
velsen selv ved at tage på fi sketure, sejle 
i havkajak eller tage den smukke tur ad 
Susåen i en kano. Eller besøg Enø Over-
drev, hvor du fi nder Enø Lejren hvor du 
kan overnatte i det fri.

I Næstved løber Susåen gennem bymid-
ten og videre gennem Danmarks første 
naturpark, Tystrup-Bavelse-søerne.

Tag ud på egen hånd eller få anbefalet 
skønne naturruter hos Næstved Turistfor-
ening i Turistinformationerne i Ventesa-
len eller i Alleen i Karrebæksminde.

Perlen der Natur

Das ganze Jahr über bieten Næstved und 
Umgebung herrliche Naturerlebnisse 
– so schön und nah wie Perlen auf einer 
Schnur. Mitten in der Stadt befi ndet 
sich der Rådmandshaven, ein unter Na-
turschutz stehender Naturpark.

Naturperlen wie Wälder, Küste, Fjorde, 
Moore, Bäche und Seen ermöglichen 
eine reiche, vielfältige Pfl anzen- und 
Tierwelt, in der auch seltene Arten 
Platz fi nden. 

Entlang der Küste fi ndet man alte Häfen, 
Lagunen und Strände, an denen sich ge-
schützte Vogelarten wie Säbelschnäbler, 
Seeschwalben und Seeadler aufhalten.

Nutzen Sie die Natur zum Angeln und 
Kajakfahren an der Küste, oder fahren 
Sie mit dem Kanu das Flüsschen Susåen 
hoch.

Machen Sie 
Ausfl üge auf 
eigene Faust, 
oder lassen 
Sie sich bei 
Næstved 
Turistfor-
ening die 
schön-
sten 
Natur-
strecken 
empfeh-
len. 

Nature’s gems close by

Throughout the year, Næstved’s delightful 
scenic gems are close by, like beads on 
a string. For example, the town centre 
boasts the protected Rådmandshaven 
pleasure woods.

Natural gems such as woodlands, coasts, 
inlets, bogs, creeks and lakes contribute 
to the rich variety of scenery that is 
home to some rare fauna. 

The local coastline is dotted with old 
harbour sites, lagoons and salt marshes 
where protected bird species such 
as avocets, terns and sea eagles can 
be seen.

Enjoy nature with fi shing trips or sea 
kayaking, or savour a delightful canoe 
trip along the river Suså.

Make your own way or fi nd 
recommended scenic 

trails by Næstved 
Turistforening. 

ten og videre gennem Danmarks første 
naturpark, Tystrup-Bavelse-søerne.

Tag ud på egen hånd eller få anbefalet 
skønne naturruter hos Næstved Turistfor-
ening i Turistinformationerne i Ventesa-
len eller i Alleen i Karrebæksminde.

Lej en kano eller 
kajak  og nyd 

en sejltur i den 
storslåede natur 

langs Susåen

Lej en kano eller 
kajak  og nyd 

en sejltur i den 
storslåede natur 

langs Susåen

Foto: Bo Tureby
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Foto: Marie Roland

Fodsporet 
– landskab, fl ora og fauna
– Landschaft, Flora und Fauna
– landscape, fl ora and fauna
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Fodsporet 
– kig op i stedet for ned

På naturstien Fodsporet kan du løfte 
blikket fra fødderne og virkelig nyde na-
turen uden at falde over rødder eller glide 
i mudder. Stien er bred og asfalteret og 
uden stride bakker, for den er anlagt oven 
på de gamle skinner, hvor toget tidligere 
kørte mellem Næstved og Slagelse med 
en afstikker til Skælskør. 

Naturstien begynder på Herlufsholm 
Alle, og du kan gå, så længe du orker. 
Der er i alt 48 km. sti og varierende natur 
at udforske. Undervejs frister mange 
naturaktiviteter langs sporet.

Kort efter starten i Næstved går Fodspo-
ret over en bro, der krydser Sjællands 
største å, Susåen. Broens gamle pyloner 
af granit har fået nyt liv som klatrevæg-
ge. 

På spillestien, der også ligger tæt 
på Fodsporets begyndelse i 
Næstved, kan du bruge et 
mobilspil på din smartp-
hone til at bevæge dig 
rundt i en miniatu-
reudgave af vores 
solsystem. Det er 
skrumpet så me-
get, at der kun er 
to km. fra solen 
til den yderste 
planet. 

Konditallet får 
du også hjælp til 
at teste på et af 
stiens sundhedsspor 
og der er gratis red-
skaber til naturfi tness.

Naturen er hovedperson i alle aktiviteter, 
og via QR-koder undervejs, kan du få hi-
storier om naturen, du går i.

Langs stien er der naturlegepladser, 
bålhytter, shelterpladser og toiletter. Se 
mere på fodsporet.dk.

Fußspur mit freiem Blick

Auf dem Naturpfad „Fodsporet“ 
(Fußspur) heben Sie den Blick und 
genießen die Natur, ohne über Wurzeln 
zu stolpern oder in den Schlamm zu 
rutschen. Der Weg ist breit, gepfl astert 
und ohne Anstiege, denn er wurde auf 
alten Bahngleisen angelegt. 

Hier gibt es Wege und abwechslungs-
reiche Natur auf 48 km Länge zu 
erkunden. An der Strecke verlocken 
viele Naturaktivitäten.

Probieren Sie zum Beispiel die 
Kletterwand auf den Brückenmasten 
über dem Fluss Susåen. Messen Sie 
Ihre Kondition, üben Sie sich in Natur-
fi tness, oder rufen Sie auf dem Smart-
phone eine Miniaturversion des Sonnen-
systems und Infos zur lokalen Natur ab.

The Footprint 
– look up instead of down

On the Footprint nature trail, raise your 
gaze from your feet and really enjoy 
nature without tripping over roots or 
slipping in mud. The path is wide and 
paved and without steep hills, as it is 
built on the old railway line. 

Altogether, there are 48 km of trails and 
a variety of scenery to explore. Along the 
route, there are lots of activities to tempt 
you to explore nature.

Try a climbing wall on the bridge pylons 
above Zealand’s biggest river, Susåen.  
Or measure your fi tness, practise 
outdoor keep-fi t or use your mobile to 
experience a miniature version of the 
solar system and fi nd more information 
about nature along the way.

erkunden. An der Strecke verlocken a variety of scenery to explore. Along the 
route, there are lots of activities to tempt 
you to explore nature.

Try a climbing wall on the bridge pylons 
above Zealand’s biggest river, Susåen.  
Or measure your fi tness, practise 
outdoor keep-fi t or use your mobile to 
experience a miniature version of the 
solar system and fi nd more information 
about nature along the way.

Engang kørte der tog her på Fodsporet, hvor man nu bl.a. cykler ture.

På de røde pæle kan man
undervejs scanne sjove spil 

ind med sin smartphoneskaber til naturfi tness.

9naestvedturistforening.dk
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Gavnø Go Fly

Udfordringer 
til lands og i luften
– Herausforderungen an Land und in der Luft
– challenges on land and in the air

til lands og i luften
– Herausforderungen an Land und in der Luft
– challenges on land and in the air
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Få pulsen op 

Kom helt til vejrs i det nye og allerede 
verdenskendte Skovtårnet, som åbnede i 
marts sidste år og på ni måneder nåede 
op på 350.000 besøgende. Skovtårnet 
er 45 meter højt og rager op over træ-
kronerne med 360 graders udsigt ud 
over den smukke, sydsjællandske natur.

”En berusende oplevelse”, kaldte Politi-
kens anmelder tårnet, som også kom på 
det amerikanske medie Time Magazines 
liste over de 100 steder i verden, man 
burde besøge i 2019.

En smule lavere, nemlig lige under træk-
ronerne, byder Næstved på Danmarks 
største klatrepark i Camp Adventure og 
trætopbaner ved Gavnø Slot.

Sus, fart og spænding er der også for alle, 
der tør kaste sig på mountainbikebanen 
Sporet. Her blev der kørt DM i mountain-
bike i 2019, så sværhedsgraden er høj. 
Der er også en rute uden de svære 
forhindringer, så alle kan cykle med. 

Næstveds nye multibane er endnu en 
perle i rækken af aktiviteter. Den er et 
projekt i millionklassen med åbning i maj 
2020. Bold og Bevægelse, som multi-
banen hedder, kan benyttes af alle og 
rummer atletikbane, multibane, cross-
fi t- og fi tnessarealer samt en Tarzansti. 

Lidt langsommere går det på golfbanerne 
og på de mange cykelruter samt ride- og 
vandrestier. 

Hoch mit dem Puls

Besuchen Sie den Waldturm (Skovtårnet), 
der nach seiner Eröff nung letztes Jahr 
sogleich Berühmtheit erlangte, als das 
amerikanische Time Magazine ihn auf 
die Liste der 100 besten Besuchsziele 
2019 setzte. 

Hoch hinaus geht es in Dänemarks 
größtem Kletter- und Abenteuerpark 
Camp Adventure ebenso wie im 
Hochseilgarten von Schloss Gavnø.

Auf der Mountainbike-Strecke „Sporet“ 
wurde 2019 die Dänische Meisterschaft 
im Mountainbike-Fahren ausgetragen – 
entsprechend hoch ist der Schwierig-
keitsgrad. Es gibt auch eine Strecken-
variante ohne die schwierigen Hinder-
nisse, so dass jeder mitfahren kann. 

Das neue Sportzentrum von Næstved, 
das im Mai eröff net wird, verfügt über 
eine Leichtathletikbahn, 
Crossfi t- und Fitness
einrichtungen und 
einen Tarzanpfad. 
Es steht allen 
off en.

Get your heart rate up 

Visit the Forest Tower, which opened last 
year and became world-renowned when 
Time Magazine in the US listed it as one 
the top 100 places in the world to visit 
in 2019. 

Reach the heights in Denmark’s largest 
climbing park, Camp Adventure, or swing 
from the treetops at Gavnø Castle.

The Danish mountain biking 
championships took place on the 
Sporet track in 2019, so this is highly 
a challenging course. There is also a 
route without the diff icult obstacles to 
cater for all cyclists. 

Næstved’s big new multi-activity area, 
opening in May, has an athletics track, 
crossfi t, fi tness and a Tarzan trail for 
anyone to use.

og på de mange cykelruter samt ride- og 
vandrestier. 

Kano på Susåen Golf i den smukke natur Skovtårnet

Der er cykelruter til alle, 
de meget krævende og 
udfordrende spor, men 

også “familie-spor” 
hvor alle kan 

være med.
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ÅBNINGSTIDER: Torsdag - søndag kl. 10-18 
og vi har selvfølgelig åbent alle dage i skoleferier og på de fl este helligdage

TRANSPORTBUEN 6
4700 NÆSTVED
Lige overfor Næstved Mega Center
TLF. 75 95 95 95

• Firmaevent, 
• Polterabend, 
• Fødselsdag, 
• Blå mandag, 
•  Sidste skoledag 

- eller bare 
sjov og ballade 
med dine gode 
venner... 

VÆLG MELLEM
• Gladiatorkamp 
• Sumobrydning
•  Mega 

bordfodbold 
• Rodeotyr/ gris
• Sumofodbold 
• Promillehockey
• Bungeerun 
• Bungeebeer
• Segway
•  Riddle room

(Panic room)

EventCenter
Næstved Tlf. 4296 8585

Vi har forlystelser for legebørn i alle aldre, 
kom og prøv. Der er kæmpe klatrestativer med
svævebane, boldbad, rutchebaner og bold-
kanon. Flere spændende hoppeborge, store
oppustelige rutchebaner, udfordrende tarzanbane,
turbo donut glidebane, airhockey og mange
forskellige spillemaskiner.

Til de mindste har vi et område kun for 0 – 5 årige, 
med eget  klatrestativ med rutchebane og boldbad, 
og et stort tumle område med mega lego, 
hoppedyr, biler og boldbad med store bløde bolde. 
Vi har også karrusel og vippedyr til de mindste. 

I Næstved Legeland er der forlystelser for 
alle i familien, så kom og få en super sjov 
og aktiv dag som I alle vil huske.

CAFEEN
Når den lette sult eller tørst melder sig, 
har vi et stort udvalg af mad og drikke-
varer til både børn og voksne til priser, 
hvor alle kan være med.

KÆMPE 
INDENDØRS 
LEGELAND

Når
entreen 

er betalt er alle 
forlystelser
GRATIS 

Hold din fedeste

 FØDSELSDAG 
hos os



Ferie der kilder i maven..!  
Days that tickle your tummy..!  

Urlaub mit kitzeln im Bauch..!

Fri adgang til alle forlystelser
Free access to all rides / Freier Zutritt zu allen FahrgeschäftenFri adgang til alle forlystelser

www.bonbonland.dk
BonBon-Land · Gartnervej 2 · 4684 Holmegaard

SPAR
Save/Sparen SieSave/Sparen SieSave/Sparen SieSave/Sparen SieSave/Sparen Sie

20%
på dagsprisen på op til 5 billetter

off the daily price. Up to 5 tickets 

auf den Tagespreis, bis zu 5 Tickets

2020: Medbring denne 
kupon i BonBon-Land.
Bring this coupon In BonBon-Land.
Bringen Sie diesen Gutschein
in BonBon-Land. 

2020

Ferie der kilder i maven..! 
Days that tickle your tummy..! 

Urlaub mit kitzeln im Bauch..!

BonBon-Land · Gartnervej 2 · 4684 Holmegaard

auf den Tagespreis, bis zu 5 Tickets
auf den Tagespreis, bis zu 5 Tickets

20202020

SLUSEHUSET
En dejlig plet i naturen – og midt i byen

Følg os på

Ved Susåen i Rådmandshaven i  Næstved  •  Tlf: 25 46 50 97  •   www. slusehuset.dk  

• Timeudlejning af kanoer
• Gammeldags is, kaffe, te, kakao m.m.
• Nyd naturen - fodre ænderne
• Fiskekort
•  An exceptionally beautifull spot in a scenic setting
• Rent a canoe or enjoy an ice cream
• Fishing

•  Ein einmalig schöner Ort in herrlicher Natur
•  Kanus mieten – Ruhe tanken und dabei

ein Eisgeniessen
• Angeln



Paddleboards på Karrebæk Fjord

Foto: Destination SydkystDanmark

Hold balancen 
på et paddleboard 
– halten Sie das Gleichgewicht auf einem Paddleboard
- keep the balance on a paddleboard

14 naestvedturistforening.dk



Altid sjov og ballade

Børn har godt af at kede sig lidt. Er der 
nogle, der mener. Det kan blive svært at 
få tid til at kede sig på ferien i Næstved. 
Her er altid sjov og ballade.

BonBon-Land er Sydsjællands største 
og kendteste børnefornøjelse. Forlyst-
elsesparken er for alle. Både dem, der 
er til ekstreme ”jeg var ved at besvime 
af skræk”-rutchebaner, og dem, der gerne 
vil have det vildt, med fart på eller mere 
roligt.

I det kæmpestore Næstved Legeland er 
forlystelserne rykket indendørs, og også 
her er der aktiviteter for legebørn i alle 
aldre.

Vand er også altid en garanti for sjov 
og ballade, og vandaktiviteterne 
ligger som perler på en snor i hele 
Næstved-området.

De dejlige strande
på Enø i de lange 
sommerdage giver 
skønne minder til 
hele vinteren. Det 
er her, I oplever ægte 
badeferie-stemning 
med sand og vand. 

Vandet i bugten, � orden og 
kanalen giver et væld af mulig-
heder for at få nye oplevelser i 
kano, på paddleboards eller opleve 
en smuk aftensejlads med det gode 
skib M/S Friheden.

Vandhunde og glade svømmere får også 
masser af sjov i Næstveds to svømme-
haller og friluftsbadet. Og når kroppen er 
som en rosin, er en tur i en af byens bio-
grafer perfekt til at slutte dagen af på.

Immer Spaß und Action 

Es ist schwer, sich im Urlaub in Næstved 
zu langweilen. Denn hier gibt es eine 
Menge Spaß und Action.

Der Freizeitpark BonBon-Land ist d
as größte und berühmteste Kinder-
vergnügen im Süden Seelands. 

Und das riesige Næstved Legeland ist 
ein Freizeithaus zum Spielen und Toben 
unter Dach – für Spielkinder jeden Alters.

Die schönen Strände von Enø laden an 
den langen Sommertagen zum Bade-
urlaub mit Sandstrand und Wasser ein. 

Das Wasser in der Bucht, im Fjord und im 
Kanal animiert ebenso zu abwechslungs-
reichem Badespaß wie die beiden Hallen-
bäder und das Freibad von Næstved. 

Und wenn man sich tagsüber ausgetobt 
hat, laden die Kinos der Stadt zu einem 
harmonischen Abschluss des Tages ein.

Fun and games everywhere 

It’s hard to be bored on holiday in Næstved. 
There’s always fun and games here.

BonBon-Land theme park is southern 
Zealand’s largest and most famous 
children’s attraction. 

In the huge Næstved Legeland play 
centre, the rides have been moved 
indoors, and here too there are activities 
for children of all ages who love to play.

Long summer days on the beautiful 
beaches of Enø off er a true sand-and-
shore beach holiday experience. 

The water in the bay, inlet and canal, 
as well as Næstved’s two indoor 

swimming pools and open-air baths, 
provide a wealth of experiences. 

And, when you’ve had enough 
of the seaside for one day, a trip 
to one of the town’s cinemas is 
just perfect!

indoors, and here too there are activities 
for children of all ages who love to play.

Long summer days on the beautiful 
beaches of Enø off er a true sand-and-
shore beach holiday experience. 

The water in the bay, inlet and canal, 
as well as Næstved’s two indoor 

swimming pools and open-air baths, 
provide a wealth of experiences. 

And, when you’ve had enough 
of the seaside for one day, a trip 
to one of the town’s cinemas is 
just perfect!

De dejlige strande
på Enø i de lange 
sommerdage giver 
skønne minder til 
hele vinteren. Det 
er her, I oplever ægte 
badeferie-stemning 
med sand og vand. 

Vandet i bugten, � orden og 

Rundfart Friheden

15naestvedturistforening.dk

Vores forlystelsesparker byder på hårrejsende 
oplevelser, men også mere stille og rolige så 
de mindste og de forsigtige kan være med



Karrebæksminde byder på det meste …
Strand, vand, is og gode restauranter – og plads til båden

Karrebæksminde 
– ligesom at være sydpå
– genauso wie im Süden
– just like being south

16 naestvedturistforening.dk



Karrebæksminde er en 
unik ferieperle

Et godt tip, når du skal fi nde de skønneste 
feriesteder i Næstved, er, at følge i hæle-
ne på de lokale og se, hvor de tager hen 
for at slappe af og nyde livet. Og så ender 
I helt sikkert i Karrebæksminde.

Her venter fantastiske badestrande i top-
klasse og et hyggeligt havnemiljø samt 
udsøgte delikatesser. Rygtet siger, at det 
er her i Karrebæksminde, at man får ver-
dens bedste fi skefrikadeller og is, spørg 
efter Enø Isen. 

Kontrasten fra Næstveds byliv til Karre-
bæksmindes ro, hygge, nærvær og åbne 
vidder er stor. Afstanden fra byen er kun 
10 kilometer, men det er som at komme 
til en helt anden verden.

En verden, der rummer alt det lækre ved 
en ferie sydpå. En verden hvor alle slap-
per af. Enten på strandene, ved havnen 
eller på de mange hyggelige fi skerestau-
ranter langs kanalen, som fører ind til 
smukke Karrebæk � ord.

Pulsen kommer helt ned med 
slentreture blandt de gamle 
fi skerhuse og områdets helt 
særlige atmosfære.

Fra byen Karrebæksminde er 
der helt bogstaveligt ganske 
få skridt over græshoppebro-
en til Enø, som har den mest 
fantastiske strand. Her kan 
man godt fristes til at bruge 
hele ferien, det gør mange af 
Næstveds borgere også. 

Her er godt og sikkert at bade – uden 
sten, med god soppedybde og masser af 
materialer til sandslotte.

Karrebæksminde 
– Einzigartiges Urlaubsjuwel

Die schönsten Ferienorte in und um 
Næstved fi nden Sie, wenn Sie den 
Einheimischen folgen und sehen, wo sie 
hingehen, um sich zu entspannen und das 
Leben zu genießen. Früher oder später 
landen Sie dabei in Karrebæksminde.

Hier erwarten Sie erstklassige Bade-
strände und eine gemütliche Hafen-
umgebung, die zu feinen Köstlichkeiten 
einlädt. 

Karrebæksminde ist nur 10 Kilometer 
von Næstved entfernt, aber eine ganz 

eigene Welt am Meer. Sie bietet alles, 
was man sich von einem Urlaub im 
Süden wünscht. 

Direkt nebenan liegt der Strand von Enø, 
einer der Traumstrände Dänemarks. 
Schnell ist man versucht, seinen ganzen 
Sommer hier zu verbringen, und viele 
Bürger von Næstved machen das auch. 

Karrebæksminde, 
a unique holiday gem

Find the most beautiful resorts in 
Næstved by doing as the locals do and 
seeing where they go to chill out and 
enjoy life; you’re bound to end up in 
Karrebæksminde. 

Here you’ll fi nd the very best beaches 
and a pleasant harbour milieu, as well 
as exquisite delicacies. 

It is only 10 km from the town of 
Næstved, but it feels like a completely 
diff erent world. A world packed with 
all the best features of a Mediterranean 

holiday. 

You’ll also fi nd Enø Strand, a beach 
to die for! You might be tempted to 
spend your whole holiday here, 
as many Næstved locals do. 

man godt fristes til at bruge 
hele ferien, det gør mange af 
Næstveds borgere også. 

Karrebæksminde byder på hjemmelavet is, skønne badestrande og et stort udvalg i frisk fi sk

Den ikoniske 
Græshoppebro forbinder 
Karrebæksminde og Enø
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NÆSTVED AUTOMOBIL, NOSTALGI & SAMLER MUSEUM
Danmarks største private samling - én oplevelse for hele familien

Skellet 19, 4700  Næstved (ved havnen, bag Netto) • Tlf. 4019 2345 • www.næstvedautomobilmuseum.dk

3.400 m2 FYLDT MED:
170 biler, 100 motorcykler, knallerter, landbrugsmaskiner, traktorer, � y,

50 små forretninger og værksteder fra 50’erne samt meget mere…

Åbent/Geö� net/Open: 1/5 - 30/9 + uge 42 (e� erårsferien)
Ma-fr / Mo-Fr / Mon-Fri: kl. 12.00-16.30
Lø-sø / Sa-so / Sat-Sun: kl. 10.00-16.30

Voksne / Erwachsene / Adults:  100 kr. - Pensionister: 85 kr.
Børn 6-13 år / Kinder 6-13 Jahre / Children 6-13 years: 30 kr.

Under 6 år gratis / unter 6 Jahren frei / under 6 years free

Juni & juli: Mandag - søndag / Montag - Sonntag / Monday - Sunday: kl. 10.00-16.30

Næstved Svømmehal 
Nygårdsvej 100  
4700 Næstved 

Tlf: 5588 3900 Næstved Svømmehal 
Nygårdsvej 100  
4700 Næstved 
Tlf: 5588 3900 

 

 

 

 

 

 

 

AQUAFITNESS – NYD BADEVANDET  

DET RENESTE BADEVAND I NÆSTVED 

Næstved  
Svømmehal 

Nygårdsvej 100  
4700 Næstved 
Tlf: 5588 3900 

Herlufsholm 
Svømmehal 

Herlufsholm Alle 233 
4700 Næstved 
Tlf: 5572 1289 

LÆS MEGET MERE PÅ  
WWW.4700SVOEM.DK  

Svømmehallerne i Næstved og Herlufsholm  har åbent for alle svømme- og badeinteresserede.  
 

Vi tilbyder 25 m. bassiner med 6 svømme-baner og plads til leg. Vi har vandlegetøj, store baderinge og meget mere…. også vipper 
på 1 og 3 m. I Herlufsholm Svømmehal er børnebassin med vanddybde 0,80 m.,  Næstved Svømmehal er vanddybden 0,70 m.   

Åbningstider i svømmehallerne afhænger af årstiden, så gå ind på www.4700svoem.dk  
og se på den dato, du ønsker at besøge os.  
 

AQUA-Fitness og AQUA-CIRCLE er aerobic i vand på en "fed" måde. Vi 
kommer alle muskelgrupper igennem her på disse hold. Har du problemer 
med knæ ryg skuldre eller har forstuvninger osv., eller har du bare lyst til at 
træne i vand, er dette en fantastisk måde at træne på. 

Herlufsholm Svømmehal  Næstved Svømmehal 
Mandag  16.15-16.55  
 17.15-17.55   

 Mandag  AQUACIRCLE17.00-17.45
  

Tirsdag   07.30-08.00 
 14.00-14.45 

 Tirsdag   07.30-08.00  
 17.00-17.45 

Onsdag  14.00-14.45 
 17.00-17.40 

 Torsdag   07.30-08.00 
                AQUACIRCLE 18.15-19.00 

Fredag  07.15-07.45  Fredag 17.30-18.15 
 

Vi glæder os til at se jer i 
vores svømmehaller 

Næstved Svømmehal 
Nygårdsvej 100  
4700 Næstved 

Tlf: 5588 3900 Næstved Svømmehal 
Nygårdsvej 100  
4700 Næstved 
Tlf: 5588 3900 
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Nygårdsvej 100  
4700 Næstved 
Tlf: 5588 3900 

Herlufsholm 
Svømmehal 

Herlufsholm Alle 233 
4700 Næstved 
Tlf: 5572 1289 

LÆS MEGET MERE PÅ  
WWW.4700SVOEM.DK  

Svømmehallerne i Næstved og Herlufsholm  har åbent for alle svømme- og badeinteresserede.  
 

Vi tilbyder 25 m. bassiner med 6 svømme-baner og plads til leg. Vi har vandlegetøj, store baderinge og meget mere…. også vipper 
på 1 og 3 m. I Herlufsholm Svømmehal er børnebassin med vanddybde 0,80 m.,  Næstved Svømmehal er vanddybden 0,70 m.   

Åbningstider i svømmehallerne afhænger af årstiden, så gå ind på www.4700svoem.dk  
og se på den dato, du ønsker at besøge os.  
 

AQUA-Fitness og AQUA-CIRCLE er aerobic i vand på en "fed" måde. Vi 
kommer alle muskelgrupper igennem her på disse hold. Har du problemer 
med knæ ryg skuldre eller har forstuvninger osv., eller har du bare lyst til at 
træne i vand, er dette en fantastisk måde at træne på. 

Herlufsholm Svømmehal  Næstved Svømmehal 
Mandag  16.15-16.55  
 17.15-17.55   

 Mandag  AQUACIRCLE17.00-17.45
  

Tirsdag   07.30-08.00 
 14.00-14.45 

 Tirsdag   07.30-08.00  
 17.00-17.45 

Onsdag  14.00-14.45 
 17.00-17.40 

 Torsdag   07.30-08.00 
                AQUACIRCLE 18.15-19.00 

Fredag  07.15-07.45  Fredag 17.30-18.15 
 

Vi glæder os til at se jer i 
vores svømmehaller 

SVØM – LEG – NYD DET RENESTE BADEVAND I NÆSTVED

Vi glæder os ti l at se jer!

Svømmehallerne i Næstved og 
Herlufsholm holder åbent for 

alle svømme- og badeinteresserede.
Vi kan ti lbyde 25m bassiner med 6 svømmebaner 

og plads ti l leg. Vi har en masse vandlegetøj, store 
baderinge og meget mere… også vipper på 

1 meter og 3 meter. I Herlufsholm Svømmehal 
er der et børnebassin med vanddybde 0,80 meter. 
Og i Næstved Svømmehal er vanddybden 0,70 m.

Vi glæder os ti l at se jer!

TJEK SÆSONENS
ÅBNINGSTIDER PÅ:

4700SVOEM.DK

PRØV OGSÅ
AQUAFITNESS



På Næstved 
Løve Apotek  

Næstved Løve Apotek - Axeltorv 12 - Tlf. 55 72 00 02

Næstved StorCenter Apotek - Tlf. 88 44 00 30

Får du din medicin med
 det samme     vores robot

er lyn hurtig!

Følg alle vores aktiviteter på Et ekstra plus fra Næstved Løve Apotek

Næstved StorCenter
Apotek 

Følg alle vores aktiviteter på Et ekstra plus fra Næstved StorCenter Apotek

Vi har åbent alle ugens dage 
  Hverdage 10-20

  Lørdag og søndag 10-16
  Søndag betaler du ikke vagtgebyr

Guidede 
ture

De guidede ture i Næstved starter ved Fortællerhånden, som du fi nder bag Boderne ved 
den fritlagte Suså. De guidede ture i Karrebæksminde starter ved turistkontoret, Alléen 33.
Prisen er 50 kr. pr. deltager og betales ved starten af turen til guiden. 
Guiden er synlig med rød kasket mærket Guide. Der kan betales med MobilePay. 

Se aktuelt program på www.naestvedturistforening.dk og  



Camp Adventure er en ny måde at være sammen i naturen på. 

Oplev Sjælland fra 45 meters højde i Camp Adventures arki-
tektonisk unikke Skovtårn. Oplevelsen begynder 900 meter 
fra Skovtårnet, hvor du fra gårdspladsen føres igennem den 
smukke, sjællandske skov helt ud til Skovtårnets fod ad træstier 
anlagt i bøgeskovens bund. Herfra fortsætter turen ad en 650 
meter snoet, indvendig rampe op gennem det timeglasformede 
Skovtårn, indtil du til sidst når op over trækronerne i 45 meters 
højde. Her, 140 meter over havets overfl ade, på Sjællands højest 
tilgængelige punkt, kulminerer oplevelsen med en 360 graders 
udsigt over Sjælland. På Camp Adventure fi nder du Danmarks 
største klatrepark med Danmarks længste svævebaner. 

10 klatrebaner i forskellige sværhedsgrader snor sig igennem 
trætoppene i den smukkeste bøgeskov og byder på mere end 
150 forhindringer i op til 30 meters højde. 

An architectural beauty, the 45-meter-high construction rises 
140 meters above sea level off ering a unique 360-degree view 
of the wonderful South Zealand nature. Start your journey to 
the top on a 900-meter boardwalk through the diverse forest to 
the bottom of the Forest Tower. From here you continue up the 
650-meter spiraled ramp till you reach the top high above the 
treetops. In clear weather you can see the Copenhagen skyline, 
Øresund Bridge and Turning Torso in Malmö. At Camp Adventu-
re, you fi nd the largest climbing park in Denmark. 

The 10 unique climbing courses off er more than 150 obstacles 
including the longest zip lines in Denmark.

Tag på cykeltur i bakke og dal
Er du interesseret i mountain bike, 

så er Fruens Plantage et sted, der udfordrer.

Er du eller din familie mere til en rolig tur, udlejes der 
cykler på turistinformationen i Karrebæksminde. 

Du fi nder kontoret på Alléen 33,.
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Vil du også være 
Favorit-kunde 

i Sydbank?

FAVORIT

Med fordelsprogrammet Sydbank Favorit vælger 
du selv dine fordele. Og jo mere af din økonomi du 
samler hos os, jo fl ere fordele kan du vælge.

Beregn på sydbank.dk/favorit

Kristina Vedel Crone

Privatrådgiver

Tlf. 74 37 97 23
kristina.vedel@sydbank.dk

Axeltorv 4 · 4700 Næstved

Tlf. 74 37 97 00 · sydbank.dk

hvor mange fordele du kan få. Herefter kan du klare
dit bankskifte online ved hjælp af et netmøde og
sikker upload af dine dokumenter. Alternativt kan
du ringe til mig på 74 37 97 23, så vi sammen kan
gennemgå dine muligheder.

Vil du også være 
Favorit-kunde 

i Sydbank?

FAVORIT

Med fordelsprogrammet Sydbank Favorit vælger 
du selv dine fordele. Og jo mere af din økonomi du 
samler hos os, jo fl ere fordele kan du vælge.

Beregn på sydbank.dk/favorit

Kristina Vedel Crone

Privatrådgiver

Tlf. 74 37 97 23
kristina.vedel@sydbank.dk

Axeltorv 4 · 4700 Næstved

Tlf. 74 37 97 00 · sydbank.dk

hvor mange fordele du kan få. Herefter kan du klare
dit bankskifte online ved hjælp af et netmøde og
sikker upload af dine dokumenter. Alternativt kan
du ringe til mig på 74 37 97 23, så vi sammen kan
gennemgå dine muligheder.



Gavnø Slotspark

Berusende oplevelser 
af duft, historie og kunst
–  Süchtig machende Erfahrung von Duft, 

Geschichte und Kunst

–  Addictive experiences of fragrance, 
history and art
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Slot og fl ot

Smukke slotte, herregårde og godser lig-
ger som overdådige og historiske perler 
på en snor i Næstved. 

Ud over at vise fortiden er disse steder 
stadig sprællevende og en aktiv del af 
nutiden.

På det storslåede rokokoslot Gavnø er 
det let at indleve sig i mere end 600 års 
historie i gemakkerne med 1.000 male-
rier i Danmarks største privatsamling. 
Det historiske sus fi ndes også i Gavnøs 
betagende slotshave, på skattejagt, i 
sommerfugleland og trætopbaner. Eller 
den betagende introduktion til slottet ved 
at ankomme fra vandsiden.

På Rønnebæksholm levede Grundtvig de 
lykkeligste af sine år med sin hustru Ma-
rie. I dag er herregården et kunstmuseum 
med fokus på samtidskunst med fi re 
årlige udstillinger. 

Kombinationen af nutid og Rønnebæks-
holms historie gør stedet unikt. Træk-
plastrene er ud over kunsten også kon-
certer, Grundtvigs lysthus og den gamle 
herregårdshave på 6.000 kvadratmeter. 

På godset Herlufsholm ligger Danmarks 
største og mest kendte kostskole. Skolen, 
der oprindeligt var et gammelt kloster, 
åbnede i 1565 og har lige siden haft ry for 
at være uddannelsessted for Danmarks 
elite. 

Stedet historie er interessant, og det er 
populært at besøge både Herluftsholms   
     kirke og egen skov på egen hånd eller 
                  på en guidet tur. 

Ferieninsel für Schöne 
Schlösser

Die schönen Schlösser, Herrenhäuser 
und Gutshöfe von Næstved erzählen 
Geschichten aus der Vergangenheit 
und sind doch voller Leben. 

Im prächtigen Rokoko-Schloss Gavnø 
fällt es leicht, sich in mehr als 600 Jahre 
Geschichte hineinzuversetzen, von den 
edlen Gemächern bis hin zum atem-
beraubenden Schlosspark. Erleben Sie 
dort auch Schatzsuche, Schmetterlings-
farm und Hochseilgarten. 

Im Herrenhaus von Rønnebæksholm 
lebte der Dichter N.F.S. Grundtvig. 
Heute ist das Haus ein Kunstmuseum, 
das zeitgenössische Kunst und die 
örtliche Geschichte zeigt.

Auf Gut Herlufsholm befi ndet sich 
Dänemarks bekanntestes Internat. 
Schon seit 1565 werden hier 
Dänemarks Eliten aus-
gebildet. Ob seiner 
Geschichte, 
seiner Kirche 
und seines 
schönen 
Waldes 
ist das 
Gut ein 
beli-
ebtes 
Aus-
fl ugs-
ziel.

Grand designs

Næstved’s beautiful castles, manor 
houses and estates are still thriving, 
and full of stories of the past. 

The magnifi cent Rococo Castle Gavnø 
brings to life more than 600 years of 
history in its chambers and the 
breathtaking castle park. Experience 
treasure hunts, butterfl y safaris and 
treetop courses. 

The poet Grundtvig lived at
Rønnebæksholm manor. Today, 
the manor is an art museum focused 
on contemporary art and local history.

The Herlufsholm estate is the site 
of Denmark’s best-known boarding 
school. The school opened in 1565, 
and this is where Denmark’s elite are 
educated. The history of the place and 
its church and woodlands make this 

a popular attraction.

Gavnø Slot Herlufsholm Skole og Gods Rønnebæksholm

Rønnebæksholm 
byder i dag på kunst-

museum, hvor der ofte 
også afholdes forskellige 

koncerter
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åbnede i 1565 og har lige siden haft ry for 
at være uddannelsessted for Danmarks 
elite. 

Stedet historie er interessant, og det er 
populært at besøge både Herluftsholms   
     kirke og egen skov på egen hånd eller 
                  på en guidet tur. 

ebtes 
Aus-
fl ugs-
ziel.
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Kompagnihuset i Næstved udlejes nu også til private, så skal du holde fødselsdage,
bryllup eller kon� rmation så er huset en perfekt historisk ramme.

Huset er beliggende lige midt i Næstved centrum.

Erhvervslivet fortsætter vi samarbejdet med og udlejer fortsat til reception og møder,
og lokalerne kan lejes på sædvanlige vilkår.

Se mere om udlejning til private og erhverv på vores website:
Kompagnihuset.dk - hvor du kan booke online

Eller kontakt Lisbeth Wahlers på Maglemølle A/S
Telf 8144 2293 eller mail:info@kompagnihuset.dk

NU KAN DU LEJE...
Næstveds smukkeste og Nordens
ældste gildehus midt i centrum

NU KAN DU LEJE...

Næstved Nostalgiske Selskab har til formål, at værne om
historiske bygninger. Har du en ide til vores næste projekt,

så er du velkommen til at kontakte formanden Per Andersen, 
eller Erik Holst på tlf. 4085 0200, mail: eh@kompagnihuset.dk

NU KAN DU LEJE...
Næstveds smukkeste og Nordens

Kompagnihuset i Næstved udlejes nu også til private, så skal du holde fødselsdage,
bryllup eller kon� rmation så er huset en perfekt historisk ramme.



Herlufsholm Kostskole
I sommermånederne kan du opleve den unikke stemning på landets ældste kostskole 
på nærmeste hold, når skolens elever agerer rundvisere for alle interesserede hver 
onsdag kl. 13 og 16. 

Herlufsholm er oprindeligt et indflydelsesrigt kloster grundlagt i den tidligere 
middelalder, som overgik til kongemagten under reformationen i 1536 og senere til 
adelsmanden Herluf Trolle, der gav stedet dets nuværende navn og oprettede skolen 
i 1565. Den lange historie fremgår tydeligt af skolens gamle bygninger og af de 
spændende historiske samlinger, der er grundlagt af lærere og elever gennem tidens 
løb.

Med en elev som rundviser får du desuden et unikt indblik i livet som elev på det 
moderne Herlufsholm, som i dag har et betydeligt internationalt præg og indeholder 
både grundskole fra 6. - 10. klasse, dansk gymnasium og den internationale IB 
Diploma-uddannelse. Har du børn med, så vær opmærksom på at de meget vel får lyst 
til at vende tilbage.

Throughout the summer you can experience Denmarks oldest boarding school at close 
range, as the students will be offering guided tours every wednesday at 1 PM and 4 PM.

Herlufsholm was originally founded as a monastery in the early middle ages which grew 
in size and influence until it was seized by the king in 1536. Later, the grounds were given 
to the nobleman Herluf Trolle, who gave Herlufsholm its current name and founded the 
school in 1565. The long history is evident in the remnants of old medieval buildings and 
in the interesting historical collections founded by teachers and students over the years.

With a student as your guide, you will be provided with unique insights into daily life at 
modern Herlufsholm which has a destinct international profile. Today, the school admits 
students from 6th to 10th grade as well as the Danish Upper Secondary School and the 
International Baccalaureate Diploma. If you bring your children, be aware that they 
may wish to come back again. 

RUNDVISNINGER  onsdage kl. 13 & 16 fra 3. juni - 19. august         GUIDED TOURS  Wednesdays at 1 PM & 4 PM pm from June 3rd to August 19th

Naturhistorisk, fysisk og historisk museum

Nyrenoveret middelalderkirke

Eleverne viser selv rundt



Omaggio fra Kähler 
er en klassiker fra det 
keramiske værksted

Design i 
verdensklasse
– Weltklasse-Design
– World-class design
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Nyhed midt i gammel 
historie 

Næstveds kultur og kunstliv koger altid af 
aktivitet, og 2020 byder på et nyskaben-
de oplevelsescenter.

Åbningen af Holmegaard Værk i foråret, 
placerer Danmarks nye museum for 
kunsthåndværk og design i det historiske 
Holmegaard Glasværk ved Næstved. 
Det gamle glasværk har dermed en 
helt ny funktion.

Museet består af overdådige udstil-
linger af glas og keramik, levende 
værksteder, fortællinger om de-
signernes og arbejdernes historie, 
et vibrerende kunstnermiljø, café, 
restaurant og meget mere. 

            Glasværkets 200 år lange histo-
rie og enorme glassamling er en del af 
museets udstillinger med danske – og 
internationalt anerkendte - designs fra 
Holmegaard og Kähler.

Næstved Museum fortæller historien om 
dengang i middelalderen da Næstved var 
en af landets største byer. Fortællingen 
foregår i det gamle, middelalderlige 
Helligåndshus og er gjort spændende for 
hele familien.

En slentretur i Næstveds gamle middel-
aldergader er en oplevelse i sig selv, og 
byen overrasker ved også at byde på rigt 
udvalg af international streetart i form af 
fl otte gavlmalerier.

Som gæst i byen er det let at blive fri-
stet af gallerier, koncerter, den lokale 

lilje- eller tulipanfestival, det pudsige og 
overraskende store automobilmuseum 
eller medicin-historisk museum, hvor der 
er gratis adgang, og alle rundviserne er 
læger.

Neues 
inmitten alter Geschichte 

Das Kultur- und Kunstleben von Næstved 
hat immer etwas zu bieten. Im Jahr 2020 
öff net erstmals Holmegaard Værk seine 
Pforten, ein innovatives Erlebniszentrum 
für Kunsthandwerk und Design. 

Im dortigen Museum wird eine riesige 
Glassammlung gezeigt, unter anderem 
mit dänischen Designklassikern von 
Holmegaard und Kähler.

Die mittelalterlichen Straßen von 
Næstved sind ein Erlebnis. Das Museum 
Næstved erzählt die Ortsgeschichte im 

Mittelalter, als Næstved eine der 
größten Städte des Landes war. 

Næstved bietet außerdem Streetart, 
Galerien, Konzerte, ein Automobil-
museum und ein Medizinhistorisches 
Museum, wo der Eintritt frei ist und 

alle Führungen durch Ärzte 
vorgenommen werden.

Something new set 
in ancient history 

Næstved’s arts and culture scene is 
always bubbling with activity, and during 
2020 an innovative experience centre 
for handicrafts and design, Holmegaard 
Værk, will be opening. 

Part of the museum will showcase a huge 
glass collection, including triumphs of 
Danish design by Holmegaard and Kähler.

Næstved’s medieval streets are a special 
experience, and Næstved Museum tells 
the story of when Næstved was one of 
the largest cities in medieval Denmark. 

Næstved’s appeal also extends to its 
street art, galleries, concerts, a car 
museum, and a museum on the history
of medicine with free admission and 
tours by guides who are all doctors.

restaurant og meget mere. 

            Glasværkets 200 år lange histo-
rie og enorme glassamling er en del af 
museets udstillinger med danske – og 
internationalt anerkendte - designs fra 
Holmegaard og Kähler.

Næstved Museum fortæller historien om 
dengang i middelalderen da Næstved var 
en af landets største byer. Fortællingen 
foregår i det gamle, middelalderlige 
Helligåndshus og er gjort spændende for 
hele familien.

Neues 
inmitten alter Geschichte 

Das Kultur- und Kunstleben von Næstved 
hat immer etwas zu bieten. Im Jahr 2020 
öff net erstmals Holmegaard Værk seine 
Pforten, ein innovatives Erlebniszentrum 
für Kunsthandwerk und Design. 

Næstved Automobilmuseum Holmegaard glaskunst Helligåndshuset

Mittelalter, als Næstved eine der 
größten Städte des Landes war. 

Næstved bietet außerdem Streetart, 
Galerien, Konzerte, ein Automobil-
museum und ein Medizinhistorisches 
Museum, wo der Eintritt frei ist und 

alle Führungen durch Ärzte 
vorgenommen werden.

Helligåndshuset

Kunsthåndværk, glaskunst 
og design i verdensklasse kan 

opleves på Holmegaard Værk, 
når det tidligere glasværk 

åbner som oplevelsescenter
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Kalkerupvej 34, Fensmark
www.joergensenmoerchdesign.dk

Tlf. 5554 7097
joergensenmoerch@mail.dk

Raadhuskroen
Skomagerrækken 8, 4700 Næstved
Tlf. 5572 0156
www.raadhuskroen.com

Delicious danish/french kitchen for 
lunch and evening. In the summertime 
also a beautiful beer garden.  
Mon-Fri: 12-23. Sat: 11-23. Sun: Closed.

Karrebækvej 892
Telefon 5554 6482
ebbelise@mail.dk    

www.fjorddesign.dk

Se åbningstider på 
vores hjemmeside

SMYKKER - GLAS - STEN

Næstvedvej 79, 4180 Sorø
Tlf. 4010 8011 - 4010 2042

www.brobykanoudlejning.dk

Danmarks smukkeste og Sjæl-
lands længste kanotur fra Vet-

terslev til Slusehuset i Næstved. 
Kano på time- eller dagsbasis.

Broby Kanoudlejning



D A N S K  C A M P I N G  N Å R  D E T  E R  B E D S T

500 m2 pool og børne-vandland

Minigolf og stor legeplads

Masser af børneaktiviteter 

Daglige aktiviteter

Komfortpladser ved Fjorden

Lej iPad inkl. wifi

Stor hundelegeplads

Minimarked, grill og kro

Børne- og pensionistrabat

Tæt på en af Danmarks bedste
badestrande

KARREBÆKVEJ 741

4736 KARREBÆKSMINDE

TLF. +45 55 44 24 15

INFO@DEHVIDESVANER.DK

WWW.DEHVIDESVANER.DK

KUN1  T IME FRA  KBH .

De Hvide Svaner
Camping er en 
del af Saltø Gods

Se også
vores 
profil her



Oplev kunst og smukke historiske 
omgivelser på Rønnebæksholm

Rønnebæksholm er en kunsthal med 3-4 udstillinger om året. Historien om den gamle herre-
gård går helt tilbage til 1300-tallet og stedet har dannet ramme om Danmarks første krudt- 
mølle, såvel som Grundtvigs største kærlighed.

Herregården ligger i naturskønne omgivelser, der byder på oplevelser for hele familien. Der er 
gratis adgang til parken med Grundtvigs pavillon Venligheden, den 6000 m2 store herregårds-
have, hvor grøntsager og blomster dyrkes i dekorative bede og til naturlegepladsen og den 
musiske naturbase.

I hovedbygningen vises skiftende udstillinger, og her findes også den stemningsfulde café, 
der serverer lette retter samt kaffe og kage. Der er løbende omvisninger i udstillingen og her-
regårdshaven samt skiftende kulturelle arrangementer.

Se hele programmet på www.roennebaeksholm.dk
Rønnebæksholm 1 • 4700 Næstved • Åbent: torsdag - søndag 12-17



I GRUNDTVIGS FODSPOR
Rønnebæksholms historie går helt 
tilbage til middelalderen. Stedet 
omtales første gang skriftligt i år 
1321, men siden da har det æn-
dret udseende og funktion mange 
gange. I krigstid er der produce-
ret krudt. I fredstid har der været 
driftigt landbrug. Godset har skiftet 
hænder mellem en lang række 
adelsmænd gennem årene, og de 
har sat deres forskellige præg på 
stedet. I 1500-tallet var Rønnebæks-
holm en vigtig medspiller i Kong 
Christian II’s ønske om at
se Danmark som en selvforsynende 
krudtnation, og lensmanden Gert 
Bøsseskytte, der dengang boede 
på Rønnebæksholm, anlagde på 
kongens opfordring landets første 
krudtmølle på Rønnebæksholms 
jorde.

IN GRUNDTVIG’S FOOTSTEPS
Rønnebæksholm’s history dates 
back to the Middle Ages. First 
mentioned in writing in 1321, the 
building has changed appearance 
and function many times since then. 
In times of war, gunpowder was 
produced there. In times of peace, it 
was a busy farm. The estate has
changed hands down a long list of 
noblemen over the years, each of 
them putting their own stamp
on the place. In the 16th century, 
Rønnebæksholm played a key role 
in King Christian II’s desire to see 
Denmark as a self-suff icent gun-
powder nation, and Vassal Gert 
Bøsseskytte, who was living at

Rønnebæksholm at the time, built 
the country’s first gunpowder mill 
on Rønnebæksholm land at the 
king’s request.

AUF DEN SPUREN VON GRUNDTVIG
Die Geschichte des ehemaligen 
Gutes und heutigen Museums 
Rønnebæksholm reicht bis ins Mit-
telalter. Seit seiner ersten schrift-
lichen Erwähnung 1321 hat das 
Gebäude mehrmals Aussehen und 
Funktion geändert. In Kriegszeiten 
wurde dort Pulver hergestellt und 
in Friedenszeiten Landwirtschaft 
betrieben. Seine vielen adeligen 
Besitzer haben die Gebäude ge-
prägt. Im 16. Jahrhundert wurde auf 
Rønnebæksholm auf Wunsch König 
Christians II vom Lehnsmann Gert 
Bøsseskytte die erste Pulvermühle 
des Landes angelegt, um Dänemark 
selbst mit Schwarzpulver versorgen 
zu können.

VIDSTE DU…
DID YOU KNOW
WUSSTEN SIE

... at du kan besøge
Herregårdshaven ved
Rønnebæksholm, og i

parkens skønne omgivelser
nyde din medbragte

madpakke.

… that you can visit
Herregårdshaven at

Rønnebæksholm, and enjoy
your picnic in the beautiful
surroundings of the Park?

… dass Sie den Garten
des Gutshofs Rønnebæksholm

und den Park besuchen und
dort Picknick machen dürfen?



Foto: Tage Klee

Torvedag på Axeltorv
– lokale råvarer og delikatesser
– lokale Produkte und Delikatessen
– local produce and delicacies

34 naestvedturistforening.dk



De bedste tilbud i 900 år

Næstved har været et shoppe-paradis i 
tæt på 900 år. Lige siden byen i året 1135 
blev udnævnt til at være en købstad, et 
centrum for handel, har glade kunder og 
gode tilbud været byens livsnerve.

Næstved er stadig en fantastisk by at 
handle i. Mere end nogensinde, faktisk. 
Både når det skal være godt og billigt, 
dyrt og lækkert, helt specielt eller et 
unikt loppefund.

Byens historiske centrum med gågader, 
hyggelige torve og smukke gamle byg-
ninger er lige som for 900 år siden fuld 
af handelsliv. Ikke mindst på torvedagene 
hvor du kan fi nde lækre, hjemmelavede 
specialiteter og lokalt håndarbejde til 
gode priser.

Det er afslappende og stemningsfuldt at 
slentre gennem byens gader og udvælge 
nye yndlingsbutikker. Parker bilen på 
en af de mange gratis p-pladser midt 
i byen.

Der venter dig endnu fl ere gode 
shopping steder i Næstved. 

Besøg også butikscentret Sct. 
Jørgens Park, hvor 20 butikker 
ligger som perler på en snor 
på det overdækkede handels-
strøg. Her er også god plads til 
bilen og gratis parkering lige 
uden for døren.

Die besten Angebote seit 
900 Jahren

Seit fast 900 Jahren ist Næstved ein 
Einkaufsparadies. Seit die Stadt im Jahr 
1135 das Marktrecht erhielt und zum 
Handelszentrum wurde, sind attraktive 
Angebote und zufriedene Kunden das 
Lebenselixier der Stadt.

Der historische Stadtkern mit Fu-
gängerzonen, gemütlichen Plätzen und 
schönen alten Gebäuden beherbergt 
ein reges Geschäftsleben. An den 
Markttagen werden hausgemachte 
Spezialitäten und lokales Kunsthandwerk 
feilgeboten.

Besuchen Sie auch das Einkaufszentrum 
Sct. Jørgens Park, in dem sich 20 Geschäfte 

wie Perlen auf einer Schnur in einer 
überdachten Einkaufspassage 
aneinanderreihen. 

The best deals for 900 years

Næstved has been a shopping paradise 
for close to 900 years. Ever since 1135 
when this town received its charter as a 
centre of commerce, happy customers 
and bargains have been its lifeblood.

The historic town centre with pedestrian 
streets, pleasant squares and beautiful 
old buildings is buzzing with commerce. 
Homemade specialties and local crafts 
are sold on the squares.

Be sure to visit  Sct. Jørgens Park 
shopping centre, too, with a parade 
of 20 shops along the covered 
commercial street. 

uden for døren.

Næstved City pyntes 
op efter de forskellige 
årstider og højtider – 

både udenfor og i 
forreningerne, og danner 

ramme for en hyggelig 
tur gennem byen
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På Enø Camping og i Karrebæksminde kan det hele sættes sammen til

På Enø Camping og i Karrebæksminde kan det hele sættes sammen til

den perfekte fam
ilietur!

Familie  Ferie  Hygge  Leg  God mad  Is 

Hav  Kyst  Natur  Strand  Fiskeri  Havn …

E
nø Camping har beliggenhed direkte ved Sydsjæl-

lands bedste badestrand, der har Blåt fl ag. Samtidig 

er Enø Camping placeret midt i den lille hyggelige 

fi skerby Karrebæksminde med den herlige og dejlige 

atmosfære. Byen byder bl.a. på restaurationer, caféer, 

minigolf og fi skerøgeri. Endvidere kan du nyde den 

afslappede stemning omkring kanalen og bådehavnen. Et 

hyggeligt og dejligt sted, hvor du kan fi nde alt, 

hvad du behøver. Her kan du få en rigtig 

dejlig ferieoplevelse.

Enø Camping
Enø kystvej 12

DK-4736 Karrebæksminde

Tlf. (+45) 55 44 25 08

E-mail info@enoe-camping.dk

www.enoe-camping.dk



Forret:  
Fiskeanretning

Hovedret:  
Svinekam stegt som vildt

Dessert: 
Hjemmelavet islagkage

Kaffe/the efter middagen

Dobbeltværelser 700,- / Enkeltværelser
kr. 600,- inkl. morgenmad
Dobbeltværelser 700,- / Enkeltværelser
kr. 600,- inkl. morgenmad

Menstrup Bygade 29 · 4700 Næstved
Tlf. 5544 3003 

menstrup@menstrupkro.dk
www.menstrupkro.dk

HOLD dit livs FEST 
           PÅ MENSTRUP KRO

HUSETSØL, VAND OG VINAD LIBITUM UNDER MIDDAGEN(i maks. 3 timer)198,-
PR. PERSON

TILKØB
AF KRANSEKAGE,

NATMAD
SAMT FORTSAT ØL,

VAND OG VIN
(i maks. 4 timer efter desserten)

148,-
PR. PERSON

PRIS
PR. PERSON

268,-



Shelterplads ved kanalen i Næstved

Blød seng eller 
sovepose i naturen?
– weiches Bett oder Schlafsack in der Natur?
– soft bed or sleeping bag in nature?
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Bo som du helst vil

Du skal bo godt, mens du er på ferie i 
Næstved. Uanset, hvordan du vælger at 
bo, bliver de nye omgivelser en vigtig del 
af ferien, så du skal vælge med omtanke. 
Heldigvis har Næstved en hel perlerække 
af muligheder klar til dig.

Skal ferien være helt fri for madlavning 
og huslige pligter, er Næstved centrum 
klar med dejlige hoteller som Hotel 
Kirstine og Hotel Vinhuset, der får gode 
anmeldelser af deres gæster.

Kroerne, f.eks. Menstrup Kro og 
Smålandshavet, er også kendt for at være 
perfekte rammer for et ferieophold eller 
en forlænget weekend.

Næstved-området byder også på mange 
muligheder for at overnatte på en af de 
16 Bed & Breakfast, som med hver deres 
særkender netop gør det muligt at få en 
ferie, der byder på velkendte eller helt 
anderledes oplevelser. 

Kræver feriehumøret mere plads end et 
enkeltværelse, er ophold på et feriecenter 
i Karrebæksminde måske løsningen. 

Der er også god plads i de mange skønne 
sommerhuse, man kan leje. De ligger ofte 
meget tæt på vandet. 

Det samme gør Næstveds meget popu-
lære campingpladser. Enø Camping ligger 
lige ud til Sjællands bedste badestrand i 
en rolig bugt, og De Hvide Svaner ligger 
smukt ud til en � ord ved nær skov og by. 

Midt i Næstved By ved Rådmandshaven 
er der nu også lavet overnatningspladser 
til autocampere. 

Herrliche Ferienquartiere

Wer Urlaub in Næstved macht, kommt 
gut unter. 

Wenn Sie Ihren Urlaub einmal frei von 
Küche und Haushalt verbringen möchten, 
bietet das Zentrum von Næstved mehre-
re attraktive Hotels. Auch die Gasthäuser 
(dän. „kro“) im Umland von Næstved sind 
für ihre schöne Ausstattung und Lage 
bekannt. 

In Næstved und Umgebung fi nden Sie 
zahlreiche Bed & Breakfast-Angebote. 
Außerdem gibt es viele Ferienhäuser zu 
mieten, die oft nah am Wasser liegen. 

Richtige Urlaubsstimmung kommt auf, 
wenn Sie sich im Feriencenter in Karre-
bæksminde oder auf einem der 
beliebten Campingplätze der Gegend 
niederlassen. Enø Camping befi ndet sich 
direkt am besten Badestrand See-
lands in einer ruhigen Bucht, 
und der Campingplatz De 
Hvide Svaner ist sehr 
malerisch am Fjord 
gelegen. 

Accom-
modation, 
your way!

You’ll need a 
great place to 
stay while on 
holiday in 
Næstved. 

If you want a holiday 
completely free of cooking 

and domestic chores, Næstved town 
centre has some lovely hotels for you. 
The inns near Næstved town are 
renowned for their perfect settings, too. 

The Næstved area also off ers plenty 
of choices of Bed & Breakfast 
accommodation and holiday cottage 
rentals, often close by the water’s edge. 

You’ll really get into the swing of your 
holiday staying at the resort in 
Karrebæksminde or on one of the 
very popular campsites. 

Enø Camping is located directly by 
Zealand’s best bathing beach in a quiet 
bay, and De Hvide Svaner (the White 
Swans) is beautifully situated by 
the inlet. 

Enø CampingHotel Vinhuset

and domestic chores, Næstved town 
centre has some lovely hotels for you. 

renowned for their perfect settings, too. 

The Næstved area also off ers plenty 

accommodation and holiday cottage 
rentals, often close by the water’s edge. 

You’ll really get into the swing of your 

Karrebæksminde or on one of the 

Enø Camping is located directly by 
Zealand’s best bathing beach in a quiet 
bay, and De Hvide Svaner (the White 

Bed & Breakfast, Bed & Bike, hotelover-
natning, campingferie, sommerhus, 

overnatning i shelter? Næstved 
og omegn har det hele. 

Du vælger selv … 
Sov godt
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Sct. Peders Kirkeplads 4 · 4700 Næstved
Tlf. 55 72 08 07 

vinhuset@hotelvinhuset.dk
www.hotelvinhuset.dk

FORKÆ
LELSE

RESTAURANT 
VINHUSKÆLDEREN 

ligger i kælderen under hotellet 
og de smukke hvælvinge 

daterer sig tilbage til 1500 tallet.

Her serveres der mad til populære priser 
baseret på årstiden råvarer.

Vælg din middag fra vores 
a la carte kort eller prøv vores ugmenu.

Centralt beliggende i 
hjertet af Næstved ligger det 

smukke Hotel Vinhuset
Hotel Vinhuset er et funktionelt hotel, 

som oser af atmosfære i sine 
historiske rammer.

Hotel Vinhuset har været byens hotel 
siden 1778.

Dele af den fantastiske bygning går helt 
tilbage til 1500-tallet.

Hotel Vinhuset kan være behjælpelige 
med din  næste fest, kurser, konferencer 
og overnatning eller en lækker middag 

i Restaurant Vinhuskælderen.

Åbent fra mandag til lørdag fra kl. 17.00. 
Bordbestilling kan være nødvendig 5572 0807.



www.smålandshavet.dk
Tlf. 55 43 40 00 - smalandshavet@3f.dk

Alléen 44 - 4736 Karrebæksminde

Spis godt og sov dejligt: 
Kom og bo på Smålandshavet

Forkæl dine venner og familie. Kom og nyd vores dejlige omgivelser og varierede  
sommerbuffet med mad for alle til rimelige priser. På Smålandshavet kan du  

overnatte og nyde at få morgenmaden serveret i restauranten. Så kan du også 
bruge vores mange faciliteter - blandt andet lækker wellness.

Pris 515,- for lille dobbeltværelse.
Fra 28. juni - 11. august er restauranten åben hver dag fra 17.30 – 21.00

I weekenden byder vi på skøn weekendbrunch – alt inklusive. Bordbestilling tilrådes.

Vi glæder os til at se dig!

Smålandshavet
rum til vækst

Hyggelig landsbykro 
med dejlig gårdhave

Mad hvor der er
kælet for detaljerne
Alt er hjemmelavet
Nostalgisk kromiljø

Fuglebjerg Kro • Torvet 1
4250 Fuglebjerg • 5545 3047

mail: info@fuglebjergkro.dk

fuglebjergkro.dk Følg os på

Vestervej 7 • Spjellerup • 4700 Næstved • Tlf. 5543 2030
www.quistgaarden.dk

Lej din egen SPA i 2 timer fra 500 kr.
Overnat i rolige omgivelser

Næstved | Tlf. 55 77 08 77 | beierholm.dk

God rådgivning er 

           en vigtig del af vejen 

               til sund vækst



Rundfart Friheden
Sejlplan og priser 2020

Lykkevej 6 . 2670 Greve Strand . Telefon 20 23 11 88 
www.hammershipping.dk . E-mail: info@hammershipping.dk

Se priser på hammershipping.dk
Se også dit-naestved.dk

Her � nder du M/S Friheden:
Kanalvej 1, 4700 Næstved

Ved Broen 5-7, 4736 Karrebæksminde
Desuden lægger vi til ved broen til Gavnø

Lad himlen og havet være rammerne om 
jeres næste arrangement.

Eventyret begynder alle rede på land...
nyd den helt særlige atmosfære på havnen, 

før du går ombord til en helt anderledes
oplevelse. Uanset om du skal holde fest, 

møde eller har samlet vennerne, så udgør 
skibet, � orden og havnen de perfekte

rammer. 

M/S Friheden er et hyggeligt skib, som
ligger i Næstved havn. Som det fremgår af 
fartplanen, sejler vi ud 2-7 dage om ugen 

og kan, ved forudbestilling, tilbyde diverse 
menuer eller lettere anretninger, som 
passer til det selskab, der ønsker lidt

godt til ganen.

Lad dig inspirere på vores hjemmeside
eller kontakt kaptajnen for yderligere

information på 2023 1188.

Medbring gerne din
egen mad men drikkevarer

skal købes ombord.

Det er muligt at bestille
mad - se vores menukort

på hjemmesiden

Fartplan 2020 – M/S Friheden
Fra 28. marts til 31. maj og fra 14. september til 10. november
Dagture: Lørdag – søndag / helligdage
Næstved – afgang 10.30 / 13.00 / *15.30
Gavnø Slot – afgang 11.15 / 13.45 / *16.15
Karrebæksminde – afgang 12.10 / 14.40 / *17.10
Næstved – ankomst 12.50 / 15.20 / *17.50
 *sejles kun 15. april til 14. september

Fra 1. juni til 13. september
Dagture: Alle dage
Næstved – afgang 10.30 / 13.00 / 15.30
Gavnø Slot – afgang 11.15 / 13.45 / 16.15
Karrebæksminde – afgang 12.10 / 14.40 / 17.10
Næstved – ankomst 12.50 / 15.20 / 17.50

A� enture
Mandage i perioden 18. maj til 21. september (begge dage inkl. - pladsbestilling nødvendig på 2023 1188)

Tirsdage i perioden 30. juni til 8. september (primært for grupper, begge dage inkl. - pladsbestilling nødvendig på 2023 1188)

Karrebæksminde – afgang 17.10
Næstved – afgang 18.30
Karrebæksminde – ankomst 20.00
Næstved – ankomst ca. 21.00

Rundfart Friheden Priser 2020
 Voksen Barn
Rundtur uden ophold undervejs t/r 160,- 120,-
Rundtur med ophold: Gavnø, Karrebæksminde eller Næstved t/r 160,- 120,-
Enkeltbillet Næstved-Karrebæksminde 130,- 100,-
Enkeltbillet Karrebæksminde-Næstved 130,- 100,-
Familiebillet rundtur (2 voksne og 2 børn), uden ophold t/r 500,-
Familiebillet rundtur (2 voksne og 2 børn) med ophold t/r 500,-
A� entur mandag og tirsdag a� en afgang Næstved – inkl. mad t/r 270,- 160,-
A� entur mandag og tirsdag a� en afgang Karrebæksminde – inkl. mad t/r 270,- 160,-

Vi modtager de � este betalingskort

Børn under 2 år er gratis. Børnepriser er under 12 år. Ved ophold på Gavnø skal entré til
Gavnø Slot købes ombord. Barnevogne, kørestole, cykler o. lign. medtages kun ifølge a� ale.
Dagture kan være a� yst p.gr.a. chartersejlads. For yderligere information ring på 20 23 11 88.

Charterpriser 2020 – M/S Friheden
De første 2 timer – pris : 9.000,- kr.
E� erfølgende påbegyndte time, pris: : 3.500,- kr.

Der sejles alle dage e� er a� ale.

AFTENTUR
MANDAG OG TIRSDAG

inkl. stegt � æsk og � ordudsigt
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MANDAG OG TIRSDAG

inkl. stegt � æsk og � ordudsigt

FIND OG BOOK DIT FERIEHUS PÅ VORES WEBSITE 
WWW.FERIEPARTNER.DK/KARREBAEKSMINDE

VI MANGLER sommerhuse til udlejning
De første 41.800 kr. er skattefri

KARREBÆKSMINDE
Alléen 33, 4736 Karrebæksminde
Tlf. 40 30 96 38



Urlaub
Ferie

Holiday

naestvedturistforening.dk

Vi står bag de bedste oplevelser 
her på egnen

Wir sind hinter den besten Erfahrungen hier in der Gegend
We are behind the best experiences in this area


