Våra kajaker är utvalda för att vara stabila och lättpaddlade även för dig som inte har någon paddelerfarenhet. I våra största tvåmanskajaker, som är
mycket stabila och säkra, kan du ta med hela familjen,
där finns gott om plats för packning och ett barn som
inte själva kan paddla.
Du kan också hyra friluftsutrustning som tält, friluftskök
och vattentäta packpåsar.

Butik med uthyrning i Karlstad
Hadar Grudes gata 1
(Inre hamnen)
652 26 Karlstad
N 59° 22,490
E 13° 30,497

Björn Zethelius

Vänerkajak
076-765 33 77
info@vanerkajak.se
www.vanerkajak.se

Hos oss kan du hyra både kajaker och paddelbrädor.
Vår uthyrning ligger i Karlstad, men du kan välja att
starta eller lämna i; Borgvik, Skutbergets camping,
Karlstad, Strandvik eller vid Kristinehamns herrgårdscamping. Du har tillgång till Vänerns hela norra skärgård eller du kan paddla på Klarälven. Utmärkta
områden att förverkliga sitt kajakäventyr i både för dig
som bara vill prova på att paddla några timmar och
för dig som vill paddla längre turer under flera dagar.

Strandvik
Lundsholm Strandv. 11
681 95 Kristinehamn
Kristinehamn
Herrgårdscamping
681 52 Kristinehamn

Skapa ditt eget äventyr och gör något som avviker från
det vardagliga. Koppla av några timmar eller dagar
och ta dig tid att leva nära naturen, de minnesvärda
ögonblicken får du på köpet. Att paddla kajak på
Vänern är ett äventyr för alla.

Vänerkajak

Borgvik
Järnvågen
664 95 Borgvik
Skutbergets Camping
First Camp Karlstad
65346 Karlstad

Vänerkajak

www.vanerkajak.se

www.vanerkajak.se

Priser och betalning

Grundvillkor vid hyra av kajak

 Betalning sker vid uthämtning av utrustning.
 Betalning kan också göras i förskott till vårt konto:

BG 5760-7384
 Vid hyra för större grupper eller längre tider,

kontakta oss för offert.

Utrustning

Kväll/
halvdag
3 tim
240:300:-

Dag
kl 9-17

1-2 dygn
kl 18-17
nästa dag
340:-/dygn
460:-/dygn

Ytterligare 1 vecka
dygn
7 dygn i
följd
+140:-/dygn 1380:+200:-/dygn 1920:-

Enmanskajak plast
340:Enmanskajak glas460:fiber eller ABS-plast
Tvåmanskajak
400:580:580:-/dygn +260:-/dygn 2460:SUP paddelbräda
240:340:340:-/dygn +140:-/dygn 1380:Friluftsutrustning:
Tält, friluftskök etc finns för uthyrning

 Vid hyra av kajak ingår alltid: flytväst, paddel med
säkerhetslina, kapell, trasa/svamp och länspump (en per
sällskap).
 Om du ska paddla ensam finns även några paddelflottörer
för utlåning. Ensampaddling rekommenderas bara om du är
erfaren. Kom ihåg att Vänern är ett hav med sötvatten.






Du kan simma
Du använder flytväst, ingår i hyrpriset
Du meddelar ”Vänerkajak” din planerade färdväg
Du meddelar ”Vänerkajak” om du blir försenad

Vi ger en kortare instruktion när du hämtar kajaken hos
oss, information om kajaken, tips om paddelteknik och
säkerhet.
Vi förbehåller oss rätten att inte låta dig paddla om det
är för hårt väder!

Ansvar & försäkring
Alla aktiviteter med hyrd utrustning sker på egen risk.
Vid skador eller stöld av utrustning är du ersättningsskyldig. Det är tillåtet att transportera kajakerna till
andra vatten. Kajaker och utrustning skall återlämnas
väl rengjorda (resurser finns hos Vänerkajak).

Bokning

Create your own adventure at – Vänerkajak
Do something different from your everyday life!
Paddling a kayak on Sweden’s biggest lake, Vänern,
will be a definite adventure to most of us. Värmland
presents a varied landscape with, in the south, Vänern
and its archipelago and, in the north, mountains and
large forests. In all, physical features of the landscape
as if it had been created for adventures of every kind!
Hire of kayak - Our kayak hire is situated in Karlstad, but
you can start or finish at five different places, Borgvik,
Skutberget, Karlstad, Strandvik or in Kristinehamn.

Bokning kan göras via telefon, 076-765 33 77,
via vår hemsida, www.vanerkajak.se.
eller via e-mail: info@vanerkajak.se
Hyra för kväll eller halvdag kan ej bokas i förväg utan
sker i mån av tillgång.
All bokning är bindande.

Turer och kurser
Vi ordnar guidade turer såväl i området runt Karlstad,
stadsrundtur och bäversafari, som turer i Vänerns olika
skärgårdar till exempel Värmlands skärgård och Lurö.
Vi ordnar kurser för både nybörjare och erfarna
paddlare, grundkurser, säkerhetskurser och rollkurser

Along the northern Vänern there are a number of
protected bays and many islands waiting to be
explored. Our kayaks are solid and easily paddled, also
by those who have no former experience. Our biggest
tandem kayaks, very solid and reliable, you can bring
your family – there is plenty of room for baggage and
also a child. With the hire of a kayak there is always
included: life-jacket, paddle with safety-lash, spry cover
and bilge pump (one per party). We give a short
introduction to paddling and safety.
Booking – by phone: +4676 765 33 77
by e-mail: info@vanerkajak.se

Se vidare på vår hemsida: www.vanerkajak.se
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