Guidede ture
Næstved Turistforening får løbende forespørgsler på guidede ture. For at give den bedste service, søger
vi nu efter områdets bedste guider indenfor historie, arkitektur, gavlmalerier, slotte og herregårde samt
naturvandringer.
Er du - eller kender du - en dygtig guide, så skriv til info@ntuf.dk nu og kom med på listen, som
offentliggøres på hjemmesiden.

Næstved Turistforening og Marineevent skaber ny sommerevent på Enø
Under titlen "Sommer Sammen på Stejlepladsen" har Marineevent rakt ud til Næstved Turistforening om
et samarbejde, som vi har sagt ja til.
I starten af juli måned vil der blive afholdt 3 aktivitetsdage ved Stejlepladsen, som har til formål at styrke
fællesskabet, sætte fokus på bæredygtighed og skabe lokalt engagement. Der bliver både
familieaktiviteter og aktiviteter for børn på Stejlepladsen, Rotteøen og på fjorden, krydret med lidt musik
om aftenen.
Dette nye projekt har brug for alle lokale kræfter, fx. der er producenter af økologiske varer,
naturvejledere eller som har gode ideer til event-dagene. Allerede nu har Nordea Fonden støttet
projektet med 25.000 kr. og vi søger fortsat flere midler.

Bed & Breakfast kursusrække
Kursusrækken for private overnatningssteder fortsætter marts måned med. Husk at melde dig til på
info@ntuf.dk. Du vil få tilsendt emner og datoer.

Generalforsamling 29. marts 2022 kl. 16
Årets generalforsamling afholdes på kursuscenter Karrebæksminde Fjord. Indkaldelse udsendes til
medlemmer og kan ses på foreningens hjemmeside. Vi glæder os til at se dig!

Turismeworkshoppen flyttes til april (ny dato inden længe)
Emner som der vil blive drøftet på workshoppen vil bl.a. være;
Markedsføring af Destination Næstved 2022: SydkystDanmark kommer og fremlægger planer og
indsatsområder.
Nye regionale projekter fra SydkystDanmark.
Lokale projekter i Næstved bl.a. indenfor blå og grøn turisme.
Bæredygtighed - Oplæg til samarbejde indenfor Destination Næstved med at skabe bæredygtighed i
forhold til FN's verdensmål.

Ny adresse for Næstved Turistforening og Næstved Turisme A/S
Turismen har indrettet sig på Transportbuen 5A, 1 sal, 4700 Næstved.
For inspiration til oplevelser skal gæster/turister fortsat henvende sig til en af de 14
turistinformationer i Destination Næstved. Transportbuens kontorfaciliteter anvendes primært til
møder og driftsopgaver.

Hjælp os med at blive mere synlige på sociale medier
Destination Næstved er nu gået på Facebook - hvor vi før udelukkende benyttede Instagram.
Det ville være en stor hjælp hvis I alle ville gå ind og dele det gode budskab, så vi sammen kan gøre
destinationen endnu mere synlig online.
Du finder facebook-siden lige her.
Du finder Instagram lige her.
I må også meget gerne tagge Destination Næstved I jeres opslag, så vi kan hjælpe jer med deling dette gælder både i opslag og stories.

