Info til dig, som skal på kanotur
- Sådan kommer du godt afsted

Information til dig om kanoture på Storå.

Godt at vide...

Når du lejer kano hos Kajak Freak er følgende inkluderet:
Kano med op til tre svømmeveste og padler pr. kano. Prisen er inkl. levering og
afhentning på valgt tid og sted.

Her finder du info og svar på de feste spørgsmål inden kanoturen:

Bemærk!: Du sejler på egen hånd og ansvar. Læs ALTID sikkerhedsinstrukser, inden i
tager afsted. Du finder disse på vores hjemmeside.

			
			
			

For at gøre det let for dig, har vi lagt alle de tips, tricks og fakta til kanoturen på
Storå ud på bookingsiden www.kanoudlejning.com. Derfor anbefaler vi, at du altid
starter med en surftur på booking siden, så er du godt klædt på til en fantastisk tur
på Storå.
Se forslag til pakkeliste, beklædning, tips til at styre og undgå uheldige vandgange:
Se under emnet ’Gode råd’ på www.kanoudlejning.com
Det er tilladt at sejle på Storå mellem 1. juni og 31. oktober mellem kl. 9.00 og 20.00.
Du står for persontransport til start og fra stoppestedet. Se tips herom under ’Persontransport’.
Priser:
1 dags leje kr.: 600,/ pr kano- inkl. levering, afhentning og vask af kanoen.
Efterfølgende dage kr. 400,- pr. kano. Gæstemærke kr. 150,- pr. dag pr. båd.
										

Vi har samlet alle informationer på hjemmesiden under ’Rutebeskrivelse’, som giver
dig det store overblik over:
- Hvor langt er der mellem de enkle pladser?
- Hvilke faciliteter er der på pladserne?
- Adresser, Afstand i tid?:

Jeg har min egen kano?:
Hvis du sejler i egen kano eller kajak skal der købes et gæstemærke pr. båd.
Det kan du købe på vores hjemmeside under ’Booking’.
Reservering/booking/fortrydelse/ændringer?
Al booking skal ske online.
På Storåen er der et begrænset antal sejltilladelser pr. dag. Derfor er det ikke muligt
at lave reservering uden bindende booking.
Du har mulighed for online at ændre start / stoppe-sted og afgangstider gratis.
Bemærk:
Det er ikke muligt at ændre dato efter booking. Af sikkerhedshensyn er det muligt
at framelde, men der refunderes ingen leje. Se mere under Handelsbetingelser.
Se forslag til pakkeliste, beklædning, tips til at styre og undgå uheldige vandgange:
Se under emnet ’Gode råd’ på www.kanoudlejning.com

Kajak Freak leverer kanoer, svømmeveste og padler og afhenter det i forhold til det sted og tidspunkt du har valgt under bookingen.
Se mere herom under ’Udlevering af kano og afhentning’.

Når i er færdige med turen, er det vigtigt, at der sendes en sms til vores vagttlf:

Tlf. kano-vagt: 3070 7531

