
Husk at tilmelde dig vores efterårs-fyraftensmøder!

Foredrag med Jørgen Nielsen, Direktør i Zoologisk Have København: "Findes der en vækst-formel, som
virker?”. Jørgens svar er JA.

Kom og hør hvordan, tors. 14. okt. Kl. 16.00-18.00 på Holmegaard Værk.

Læs om de øvrige foredrag og seminarer lige her
Husk tilmelding til info@ntuf.dk

Efterårsferien står for døren med en masse aktiviteter rundt omkring i Næstved. Har du turister eller
gæster kan du bl.a. fortælle dem om nedenstående oplevelser:

Efterårsferien står for døren

http://xn--nstvedturistforening-i0b.dk/wp-content/uploads/2021/09/Nyhedsbrev_sept..pdf


Oplev den flotteste Halloween by på Sjælland

Næstved City bliver bestemt et besøg værd i efterårsferien. Hele byen pyntes op med græskar,
halmballer, kister og uhygge. Derudover kan du også prøve kræfter med halloweenværksteder og Trick
or Treat-billetter til børnene.

Læs mere lige her

Halloween på Gavnø i efterårsferien

5 uhyggelige spøgelseshuse i BonBon-Land

Der er lagt op til uhygge på Gavnø. Flere sjove og (u)hyggelige aktiviteter står klar til at give store som
små en mindeværdig halloween oplevelse. Bl.a. aftenåbent på Gavnø Go Fly eller uhygge i slotsparken.

Læs meget mere her

BonBon-Land byder på masser af spænding og gys i en af de 5 uhyggelige spøgelseshuse og masser af
andre Halloween aktiviteter i parken i hele efterårsferien. Du kan gå på Trick or Treat i parken og få
gode overraskelser hele 6 steder + en julegave.

Læs meget mere her

https://naestvedcity.dk/aktivitet/halloween-i-naestved-city/
https://www.gavnoe.dk/event/efteraarsferie/
https://www.halloween.bonbonland.dk/


Gys og lys på Holmegaard Værk i efterårsferien

ZOOper (u)hyggelig oplevelse i ZOOPARK Næstved

Efterårsferien på Holmegaard Værk står i Halloweens tegn og byder både på kreative
værkstedsaktiviteter og (u)hyggelige rundvisninger på værket.

Skab dine helt egne gruopvækkende græskaransigter på glas, flasker og lanterner og få dem sandblæst,
eller du kan gravere dit eget motiv.

Læs mere her

Tag familien under armen, og oplev ZOOPARK Næstved i hele efterårsferien, når der er lagt op til
(u)hyggelig Halloween-stemning. Du kan bl.a. komme til at røre en slange, holde en kakerlak - eller hvad
med en fugleedderkop? 

Læs mere her

https://www.museerne.dk/holmegaard-vaerk/om/halloween-i-efterarsferien/
https://zoo-park.dk/


Rigtig god efterårsferie fra 
Næstved Turistforening

Sjov efterårsferie i Næstved Automobilmuseum

Tag familien og vennerne med en tur på Automobilmuseum, hvor alle voksne i hele efterårsferien vil få
en gratis kaffe og kage, og børnene en gratis is ved betalt entré.

Læs mere her

https://www.naestvedautomobilmuseum.dk/

