ATTRAKTIONER

Café Nyfiket
– alltid hembakat i vacker naturmiljö

Nyfiket Cafe & Handelsboa i Falerum

25 personer inomhus och sommartid även 30

ligger ca 15 km söder om Åtvidaberg i

platser utomhus.

södra Östergötland. Vi har en unikt vacker
naturmiljö med berg och dalgång med flera

Vi kan också ta emot mindre grupper kvällstid.

sjöar och Storån som rinner däremellan.

I presentbutiken erbjuder vi presentartiklar

I anslutning till vårt café och butik finns

så som lyktor, ljus, dukar och många olika

Rosenhills Konst & Heminteriör och Klädhuset

prydnadssaker.

i Falerum som säljer rabatterade märkeskläder.

där vi tillhandahåller kartor, broschyrer och
I servicebutiken tillhandahåller vi det viktigaste

lokal information osv.

I vårt nyrenoverade café serverar vi hembakat

inom dagligvaror, kvällstidningar, godis,

Sommartid arrangerar vi temakvällar med

kaffebröd, smörgåsar, hemgjorda pajer, bakad

drycker, tobak och receptfria läkemedel.

musik och underhållning.

potatis och sallader. Vi har plats för upp till ca

Vi är också serviceställe för turisminformation

FÖRETAG

MÅLGRUPPER

ERBJUDANDE/SPECIALITET

Företag: Nyfiket, Cafe & Handelsboa i Falerum AB

X

Individuella fritidsresande

Första lördagen i september i samband med

Adress: Uknavägen 23

X

Individuella affärsresande		

Östgötadagarna har vi öppet till ca 17.00.

Postadress: 597 97 Åtvidaberg

X

Incentive, aktivitetsresenärer

Vi har allsång med kaffe och smörgås ute på vår

Telefon: 0120-201 90, 0730 58 85 39

X

Grupper med fritidsresande

Webb:

X

Grupper med affärsresenärer

X

Tekniska besök sk.Technical visits

X

Möten/Konferenser		

X

Specialintressen

gräsmatta torsdagarna 26 juni, 3, 10, 17, 24, 31

Land: Sverige

juli och 7 augusti sommaren 2014.
TILLGÄNGLIGT

Kontakt: Monika Karlsson
E-mail: cafe@nyfiketfalerum.se

Våra öppettider är
Mån- fre 10.00 - 18.00

GPS koordinater:
BESKRIVNING AV FÖRETAGET

Lör och sön 10.00 - 15.00
Öppet alla dagar året om utom 24, 25, 26 och

Typ av företag: Café, present- och
PRICE LEVEL

servicebutik
Säsong:Året runt

31 december och 1 januari.

Upmarket 		

Destination: Uknadalen

X

Medium price 			

Transport/hur man kommer dit: egen bil, tåg till

X

Budget

Falerums station, buss

Margret Segui

| +46 (0) 730 20 26 27 | margret.segui@gmail.com | www.margretsegui.com

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden.

