Firma / Familietur

På fjord og å.
Vi mødes ved Mariagerfjordkajak,
hvor I får et to timers kajakkursus.
Her lærer I bl.a. at foretage en
makkerredning samt de grundlæggende
teknikker i havkajak. Derefter kører vi
til Onsild bro og sejler et par timer op
af Skals Å til Kanogården, hvor vi slutter
dagen med mad lavet på bål.

Vi mødes på kanogården, hvor der mulighed for kanoture
på den smukke Skals Å. Ellers kan vi også anbefale enten en
tur i Mini zoo eller et besøg på verdenskortet, som begge
ligger indenfor ganske få kilometer. Efter div. aktiviteter
mødes alle på kanogården til kaffe og/eller spisning,
som I nu har lyst til. Rigtig god mulighed for boldspil, lege
eller lystfiskeri på den 10.000 m2 store naturgrund.

Kontakt
mariagerfjordkajak@gmail.com
Eller Carsten Nørgaard på tlf
30423763.

Firmatur på Skals å
Opfylde
Kundebehov

Henvendelse til
mariagerfjordkajak@gmail.com
Eller Carsten Nørgaard på
Tlf 30423763.

Fyraftens tur
Vi mødes ved Onsild bro, og sejler et
Par timer på den smukke Skals å. Turen
Slutter, når vi når frem til broen ved
Kanogården.
Pris. 150. kr. person v. min. 10 personer.
Hyggetur.
Samme sejltur, som fyraftens turen,
Når I er fremme ved Kanogården,
Servere vi en hyggelig kop kaffe, med
hjemmebag, eller pølser m/brød
grillet over bål.
Pris 250. kr. pr. person v. min. 10 personer.
Vildmarkstur.
Vi starter ved Onsild bro, sejler frem til
Kanogården, her får vi kaffe og brød.
Efterfølgende sejler vi videre til Vammen.
Dagen afsluttes på Kanogården, med
Vildmarksgryde eller 300 g bøffer, lavet på
bål, der serveres hjemmelavet kartoffelsalat.
Pris 500. kr. pr. person v. min. 10 personer..
Ekspedition på Skals å.
Vi starter Tjele langsø. Vi medbringer
frokostkurv. Efter en kort tur på søen,
sejler vi ind på åen, og eventyret begynder.
Jungle artigt, hvor trækroner der mødes over
åen, og de små strømfald der skal besejres.
Efter en 6-7 timers sejlads i den flotte natur,
når vi frem til Kanogården, hvor vi slutter
dagen som Vildmarksturen, med bålmad.
Pris 600. kr. pr. person v. min. 10 personer.
Kanogården er en gammel gård fra 1856,
Den er restaureret så der er plads til 20
overnattende gæster, og 30 spisepladser
Indendørs. Der er overdækket grill hytte,
Bålsteder, og en grund lige ned til åen,
der er også mulighed for lystfiskeri.

Til den ansvarlige for firmaturen.
Kundeønsker

●
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Beskriv kundebehov og -ønsker
Forklar kravene

Mariagerfjordkajak

V/Carsten Nørgaard
Blåkildevej 26a 9500 Hobro
E-mail: mariagerfjordkajak@gmail.com
Tlf.: 30423763

