Turismen i Nysted
Info-Cafeen starter 2011 sæsonen
De mange frivillige ildsjæle, som i regi af Nysted og omegns Fællesråd (NOF) støtter Info-Cafeen,
har haft travlt de seneste dage med at forberede starten på turistsæsonen og genåbningen af
cafeen på Nysteds gamle rådhus.
Den første uge i maj er der afholdt både planlægnings- og budget møder, hvor man besluttede,
hvorledes kommunens tilskud på 50.000 bør anvendes for at styrke turismen i Nysted og omegn.
Det er ikke et budget, som et professionelt turistbureau ville komme langt med, men eftersom vi
har gratis husly og ingen lønudgifter, kan vi for 50.000 kr., faktisk udføre mange relevante
aktiviteter, som vil gavne både byens og omegnens borgere og forretningsliv, samt ikke mindst
turismen i Nysted og på Lolland-Falster, oplyser Mogens Lundh, formand i NOF.
Info-Caféens største aktiv er ubetinget gruppen af frivillige ildsjæle, som har meldt sig til at forestå
den daglige drift, der vil ske i tæt samarbejde med kommunens Borgerservice inden deres
åbningstider. I de kommende 5 måneder, med start den 16. maj, vil 17 frivillige M/K-er servicere
områdets turister og andre tilrejsende med informationer og flere nye tilbud, som bl.a. omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajourføring og trykning af 9 forskellige lokalt relaterede turistbrochurer
www.nysted.dk med daglig opdatering af aktivitetskalender for Nysted og omegn
Skiftende udstillinger med lokale kunstnere i Rådhus Galleriet, starter den 16. maj
Opsøgende service ved havnen overfor ankomne sejler-turister
Servicering på Info-Cafeen med kaffe, the og avislæsning, samt Internet-access
Guidede ture rundt i byen samt på Vindens Verden
Fælles grillaftener og lignende foranstaltning for at skabe et godt værtskab
Billed-tavler (dansk, tysk, engelsk) som viser Norets og Rørsøens store fugleliv
Fokus på at gøre Nysted og omegn kendt og agtet for at udøve Godt Værtskab.

For at byen kan fremtræde pæn, hyggelig og aktiv, har NOF også påtaget sig opgaven med at tilplante,
passe og vande byens og havneområdets blomsterkummer, ligesom vi p.t. i samarbejde med Kommunen
søger at finde en løsning for genopsætning af badebroen ved Skansen.

