Velkommen til

Næsby Strand
Natur- og Friluftscenter
Priser:
Weekend: Lørdag kl. 12 – søndag kl. 15:
Lang weekend: Fredag kl. 16 – søndag kl. 15:
Weekend i juli: Fredag kl. 16 – søndag kl. 15:
Kort uge: Mandag kl. 12 – fredag kl. 12:
Uge: Lørdag kl. 14 – lørdag kl. 11:

Kr. 3.600,Kr. 4.700,Kr. 5.300,Kr. 6.500,Kr. 8.500,-

Der er obligatorisk slutrengøring:

Kr. 1.200,-

Depositum udgør ved weekendleje 1.200,Fra dette trækkes, el, vand, evt. varme og skader.
Huset kan besigtiges efter aftale.

Se mere og få inspiration til jeres ophold på www.natursted.dk.
Rolandsvej 13, Nakskov, mail: natursted@gmail.com, tlf. 51761041.
Priser gældende i 2018

Næsby Strand Natur- og Friluftscenter ligger tæt ved skov og strand i
et afvekslende landskab. Navnet kommer af, at vi gerne vil inspirere
til brug af naturen og friluftsoplevelser. I behøver ikke være specielt
naturinteresserede for at bruge stedet, men området byder på mange
muligheder.
Centeret med tilhørende aktivitetshus, shelterpladser, bålpladser og
offentlig informationspavillon ved vejen er totalt gennemrenoveret i
2012, så det står som nyt. Vi har lagt vægt på at gøre det pænt og
sommerhusagtigt, så I kan slappe af i en hyggelig atmosfære.

Centeret på 340 m² rummer:
Et stort lokale på 100 m², et større køkken, 4 badeværelser, 6 større
soveværelser, gangarealer, bryggers og entre.
Udenfor er der: Parkeringsareal, stort terrassemiljø, 2 udhuse,
bordebænke, ativitetshus med aktivitetsudstyr til børn og voksne,
bålpladser, græsarealer mm.
I selve centeret er der service og masser af plads til 50 gæster.
I værelserne er der 24 sengepladser.

Centeret er velegnet til:
•
•
•
•
•
•
•
•

Børnefamilier
Grupper
Selskaber
Ferieophold
Afholdelse af kurser
Lejrskoler
Daginstitutioner
Og andet

Du finder os ved Næsby Strand på Vestlolland. Inden for et kvarters
kørsel i bil ligger Nakskov, Albuen, Langø og Nakskov Fjord. Der er
kun 5 min. kørsel til købmanden. Skoven er 50 meter væk, og der er
350 meter til fin badestrand og diget med en naturskøn cykelsti.

Med udgangspunkt i centeret kan du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lave naturaktiviteter
Besøge Nakskov Fjord og Maribosøerne
Få en masse natuoplevelser
Tage på vandretur
Cykle på diget eller i skoven
Bade i Østersøen
Opdage nærområdet
Og meget mere

