
 

 

Carsten Nørgaard • Mobil: +45 3042 3763

Besøg os på

www.mariagerfjordkajak.dk

Åben efter aftale!

AKTIV FERIE VED & PÅ FJORDENKONTAKT:MARIAGER FJORD:

Mariagerfjord Kajak
Udlejning og salg af kanoer, kajakker, 
og mountainbikes
Arrangerede og guidede ture, firma events mm.
Kajak instruktion/kursus – inkluderer selv- og  
makker-redning

NYT: Kano/kajaktur 
på Skals Å, evt. med 
overnatning på 
Kanogården.

ADGANG DIREKTE TIL VANDET M. MULIGHED FOR PRØVETUR
ÅBEN EFTER AFTALE

Mariagerfjord Kajak

Blåkildevej 26A
DK-9500 Hobro

Tlf. +45 3042 3763

www.mariagerfjordkajak.dk
kontakt@mariagerfjordkajak.dk

Mere info om Mariager Fjord på www.visitmariagerfjord.dk
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K
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100 kr.  

250 kr.  
1250 kr.

K
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100 kr.  

350 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.

*Alle priser er inkl. veste og pagajer/padler (ekskl. motor/benzin).

Kun mod kontant!

Udlejning af kajakker/fiskekajakker/joller til lystfiskeri/sejl joller/kanoer/
mountainbikes - alt i god kvalitet.

Velkommen til den forunderlige verden, det er at 
sejle kano og kajak.

Kano- og kajaksejlads giver gode muligheder for at 
komme helt tæt på de mange smukke og varierede 
naturområder, samt det mangfoldige fugle- og dyre-
liv, der er at finde langs Mariager Fjord.

Fjorden, som regnes for Danmarks smukkeste, bør 
opleves fra søsiden og hos Mariagerfjord Kajak kan 
både begyndere og øvede - børn og voksne, få det 
ultimative kano-/kajakeventyr!



Firmatur

Mulighed for levering

Ved skov og fjord

ARRANGEMENTER
Vi sammensætter jeres næste firmatur, polterabend, familiefest 
ell. lign. efter jeres individuelle ønsker og behov, med diverse 
aktiviteter til lands og til vands, og med mulighed for primitiv over-
natning samt mad over bål/grill.

Ring eller skriv for nærmere information og priser!

Kajakkurser:
2 timers kursus, hvor du får lært at lave makker-redning og 
forskellig teknik. Incl. leje af kajak og vest. 
Pris: 250 kr. pr. person. Min. 4 personer
 
2 timers kursus, hvor du får lært selvredning og teknik.
Incl. leje af kajak og vest. 
Pris: 250 kr. pr. person. Min 4 personer.

Kanotur på Skals Å:
1 dagstur - start ved Tjele Langsø og slutter ved Kanogården i 
Hvornum. 
Pris: 200 kr. pr. person. 
Børn under 12 år halv pris (ved mindst 10 voksne personer).
 
2 dagstur - start Tjele Langsø, overnatning på Kanogården, dag 2 
start fra Kanogården til Hjarbæk fjord.
Pris 600 kr. pr person. 
Børn under 12 år halv pris ( ved mindst 10 voksne personer )
 
Kanogården
Gammel bondegård fra 1856, der er nyrestaureret med sove-
pladser til ca. 20 personer. Her er grillhytte, bålsted og mulighed 
for fiskeri med stage i åen fra den 11.000 kvm. store grund som 
deles af åen.

Aftentur:
Guidet aftentur i kajak, kano eller jolle til Ørnedalen, hvor vi griller 
pølser og snobrød i Mariager Fjords skønne natur.

Pris incl. mad:  250 kr. (min. 4 personer )
Varighed ca. 3 timer.


