
Adresse:
Blåkildevej 26A
9500 Hobro

Mobil: 30423763
Tlf.: 98558219       

www.mariagerfj ordkajak.dk
kontakt@mariagerfj ordkajak.dk

ÅBENT EFTER AFTALE

Mere info om Mariager Fjord på www.visitmariagerfj ord.dk

Info:
Mariagerfj ord, et af Danmarks smukkeste naturom-
råder, er den længste af de østjydske fj orde - en 
såkaldt tærskelfj ord. På det dybeste sted ud for 
Mariager er fj orden op ti l 30m dyb. I den inderste 
del af fj orden er der de fl este steder dybt vand helt 
tæt under kysten, med skovklædte skrænter ned ti l 
vandet. I den yderste del af fj orden fra Hadsundbroen 
kommer man igennem sivskove med et rigt fugleliv og 
fl ere vildtreservater.
Der er mange dejlige havne langs Mariager Fjord: Ho-
bro, Mariager, Hadsund, Kongsdal, Vive, Sti nesminde 
og Høllet. 

Mariagerfjord Kajak
- udlejning og salg

AKTIV FERIE VED & PÅ FJORDEN

Kajak • Mountainbike • Kano • Joller/Lystf iskeri

PRISER:                                                                                                      
 

 
 

Pr. ti m
e: 

Pr. dag:  
U

ge:

Kajak 
 

 
50 kr. 

 
250 kr.  

1250 kr.   

Kano 
 

 
100 kr.    

250 kr.  
1250 kr.

Jolle 
 

 
100 kr.  

250 kr.  
1250 kr.

M
ountainbike  

50 kr. 
 

125 kr.  
800 kr.

                                                                                                                    
D

epositum
  

 
100 kr.  

250 kr.  
1000 kr.

Kun m
od kontant!

U
dlejning af kajakker/fi ske kajakker/joller ti l lystf iskeri/Sejl joller/

kanoer/M
ountainbikes - alt i god kvalitet. 



Guidet aft entur  i kajak, kano eller jolle ti l 
Ørnedalen, hvor vi griller pølser og snobrød i 
Mariager Fjords skønne natur. 

Pris inkl. mad: 250 kr. (v. min. 4 pers.)
Varighed: 3 ti mer

Oplev den smukke Mariager Fjord fra sø-
siden på guidet kajak- og kanotur. Vi starter 
med en kort introdukti on af havkajakken og 
udstyr. Turen går hereft er ti l den naturskønne 
Ørnedal hvor vi undervejs kan være heldige 
at se en sæl på jagt eller mågeunger lege 
tagfat på strandengen. Fjorden krydses mod 
Hjerritsdal, hvor der eft er aft ale er mulighed 
for at se den gamle vandmølle i drift . Dereft er 
fortsætt er vi ad den smukke fj ord indti l vi 
fi nder en strandeng, hvor vi kan holde en 
lille pause, og hvor der serveres kaff e, the og 
brød. Hereft er fortsætt er vi i kajakkerne ti l 
Sti nesminde vraget og går en tur i land i det 
hyggelige fi skeleje. Der er mulighed for på 
egen hånd at sejle retur ti l Hobro, alternati vt 
ti lbydes chauff ør-transport ti l Hobro.

Tidspunkt: kl.12.00 hver søndag*  
Varighed: 5-6 ti mer.
Antal: max. 12 pers.
Pris inkl. mad: 350 kr. 

*afh ængig af vejr og vind.

Firmature, polterabender og familieture kan 
arrangeres med forskellige akti viteter, primi-
ti v overnatning med mad over bål/grill.

ARRANGEMENTER:


