Motorbåt - Kanot - Cykel - Uthyrning
Upplev den värmländska naturen på nära håll!
Med motorbåt genom en av de vackraste
skärgårdana i Europa, med kanot kan ni färdas i ett
stort varierande paddlingsparadiseller cykelturer
genom stora norra skoglandskap och ängar.Planera
din individuella tur, vi tar hand om utrustningen!
Ring:
Bettina Hörnle - Telefon: 0046 76 77 290 44
66296 Svanskog - Säffle – Värmland

www.motorboot-kanu-verleih.de
Kanot-utrustning-paket Linder
Aluminium Inkas 525 (för flerdagsturer)
1 kanot – 1 kanotvagn (hopfällbar) – 2 paddel – 1 reservpaddel – 2 flytväst – 2 vattentät ton 60
L – 1 camping yxa – 1 spade (hopfällbar) – 1 presenning med repen – 1 soppåse och 1
bomullstyg
Priset för en tur är 1 kanot / 2 personer. Varje ytterligare person betalar ett tillägg: Barn upp till 10 år 10%, barn från 11-15 år 25%,
från 16 år 50% gratis.

•
•
•
•
•
•
•

Pris första dagen 350 SEK
Pris från den tredje och varannan dag 250 SEK
Priserna inkluderar muntliga instruktioner, säkerhetsbestämmelser och allemansrätt
Rabatt: 5 % upp till 4 månader före ankomst
Sjöarna i närheten är lätt tillgänglig med kanotvagn
Kanoter kan också transporteras med egen bil (takräcket rekommenderas) till den utvalda
sjön
Som en extra service erbjuder vi transport till ditt valda resmål debiterad med 100 SEK
grundavgift plus 10 SEK / per körd km

Equipment
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 personen tält – Pris första dagen 70 SEK, Pris för varje extra dag 40 SEK
2-3 person tält – Pris första dagen 80 SEK, Pris för varje extra dag 45 SEK
4 person tält – Pris första dagen 100 SEK, Pris för varje extra dag 60 SEK
Alu-sits för tredje person – Pris första dagen 40 SEK, Pris för varje extra dag 30 SEK
Sovsäck med liggunderlag - Pris första dagen 70 SEK, Pris för varje extra dag 40 SEK
Bränsle spis + kökredskap och bestick för 2-3 Personer – Pris första dagen 80 SEK, Pris
för varje extra dag 50 SEK, exklusiv bränsle
Vattentät sack 40 bis 50 L – Pris första dagen 30 SEK, Pris för varje extra dag 15 SEK
Vattentät ton 60 L – Pris första dagen 30 SEK, Pris för varje extra dag 15 SEK
Elektromotor Mina Kota med 60Ah gel-batterie – Pris första dagen 150 SEK, Pris för varje
extra dag 100 SEK (Hyran endast i kombination med kanot)
Garmin GPS EchoMap - Pris första dagen 150 SEK, Pris för varje extra dag 100 SEK
Kartor: Arvika Friluftskarta 100 SEK, Glaskogenkarta 120 SEK, Vägkartan 154/130
Bengtfors 180 SEK

5 dagars kanot-tur
A06 ÖstraSilen-Kanucenter
Pris för 2 Personer/en kanot 2650 SEK

7 dagars kanot-tur
B04 Kanucenter-Borgvik
Preis Pris för 2 pers./en kanot 2650 SEK

En komplett "kanot-utrustning-paket" inkluderande
kartor, naturvårdkort och transfer till start och
transfer från mål

En komplett "kanot-utrustning-paket" inkluderande
kartor, och transfer fran Borgvik till Kanot Center

8 dagars kanot-tur

8 dagars vandring-kanot-tur

B05 Kanucenter-Grums

WK01 Glaskogen-Älgsjön-Kanucenter

Preis Pris för 2 pers./en kanot 2990 SEK

Pris för 2 Personer/en kanot 3190 SEK

En komplett "kanot-utrustning-paket" inkluderande
kartor, och transfer fran Grums till Kanot Center.

4 dagar vandring i Glaskogen och 4 dagar kanottur. En komplett "kanot-utrustning-paket" +
Glaskogenkort inkluderande kartor och transfer till
vandring- och kanotstart.

Shuttle Service
Vid ankomst utan bil erbjuder vi bilservice, priserna för denna Shuttle Service inkluderar tur och
retur transport (för upp till 5 personer)
•
•
•
•

Åmål järnvägstation 500 SEK
Årjäng busstationen 850 SEK
Säffle järnvägstation 700 SEK
Shoppingtur till Svanskog Supermarkt 120 SEK (unik)

Motorboot, Linder Sportsman 400
med 15 hk Mercury 4 takt motor och styrpulpet
•
•
•
•
•

Pris första dagen 950 SEK
Pris för varje extra dag 750 SEK
Priserna inkluderar muntlig information och flytvästar till 4 personer
Linder Sportsman 400 har en fast båtplats på Vänern/Byälven och kan bara startas
härifrån.
Om Sportsman körs på Vänern är bokningen av en Garmin GPS EchoMap obligatorisk, Pris
första dagen 150 SEK för varje extra dag 100 SEK.

Motorboot, Linder Fishing 440
med 5 PS Honda Motor 4 Takt
•
•
•
•
•
•
•

Pris första dagen 750 SEK
Pris för varje extra dag 550 SEK
Priserna inkluderar muntlig information och flytvästar till 4 personer
Vid sjöarna Eldan, Mellan Svan, Harefjorden och Summeln är båtens inlopp och
hämtning/sjösättning ingår
En fishing 440 är inte tillgängligt för den öppna Vänern
Dagspriset för medföljande trailer 250 SEK (Tiki 500, anslut 7 eller 13 polig)
Transport fram och tillbaka kan bokas som en extra service och kostnader t. ex.för
Byälven/Säffle. 450 SEK (enkel), hyran för trailer utelämnas

Vår specialla tips
Robinson Special: 2 dagars-trip med Linder Sportsman 400 på Vänern, övernattning i ett tält

på en öde skärgårdsö — Priset för motorbåt och utrustning-paket, Garmin GPSecho, tält och
sovsäck för 2 personer 1950 SEK. Förlängning från 750 SEK per dag.

För fiske vänner Fishing Special, 4 dagars-trip med Linder Fishing 440 HarefjordenGlafsfjorden, övernattning med tält i naturen — Priset för motorbåt, + och utrustning-paket, tält
och sovsäck för 2 personer 2600 SEK. Förlängning från 550 SEK per dag.

Priserna för cykel uthyrning
Barncykel
•
•
•

12 12", 16", 18", 20" och 24"

Pris första dagen 80 SEK (klockan 8.00 till 19.00)
Pris för varje extra dag 50 SEK
I Sverige är cykelhjälmet för barn obligatorisk, vi har bara ett lite urval - om möjligt tag
med egna hjälm.

Allroundcykel
•
•

pro Tag 140 SEK (klockan 8.00 till 19.00)
jeder weitere Tag 100 SEK

Mountainbike
•
•

Pris första dagen 160 SEK (klockan 8.00 till 19.00)
Pris för varje extra dag 120 SEK

Priserna för fiskeutrustning
Spinnfiske – Set 210-5
•
•
•
•
•

Fiskeutrustning till öring och abborre
Teleskopspö 210 cm lång - kapacitet upp till 3,6 kg
komplett med rulle, håv och många tillbehör, redo i några få steg
Pris första dagen 70 SEK (klockan 8.00 till 19.00)
Pris för varje extra dag 40 SEK

Posenfiske – Set 300-5
•
•
•
•
•

Fiskeutrustning till karp och annan vitfisk
Teleskopspö 300 cm lång – kapacitet upp till 5,9 kg
komplett med rulle, håv och många tillbehör, redo i några få steg
Pris första dagen 70 SEK (klockan 8.00 till 19.00)
Pris för varje extra dag 40 SEK

Spinnfiske – Set 270 -5
•
•
•
•
•

Fiskeutrustning till gädda och gös
Teleskopspö 270 cm lång – kapacitet upp till 5,9 kg
komplett med rulle, håv och många tillbehör, redo i några få steg
Pris första dagen 70 SEK (klockan 8.00 till 19.00)
Pris för varje extra dag 40 SEK

Alla priser inkluderar moms (25%).

Bettina Hörnle
Källbyn Gamla Affären
66296 Svanskog
Bitte Anfragen über: Tel. 0046 76 77 290 44
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