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de vrije natuur

Avontuurlijk en schoon!
Na onze kanotrektochten in Zweden en Noorwegen
kwamen we tot de ontdekking dat dit kano-avontuur op
veel meer plaatsen te vinden is. Nog steeds zijn we elke
dag weer verbaasd over de vele kanomogelijkheden.
In 1999 zijn we gestart met de Peddel om samen met Peddel Partners, campings
en andere recreatieondernemers kano-arrangementen samen te stellen. In 6 landen zijn er nu al meer dan 90 Peddel-arrangementen. Wij bieden u een gevarieerd
palet aan kano-activiteiten voor bedrijven, groepen, gezinnen en families of gewoon met vrienden. Ons kanobedrijf heeft door de vele samenwerkingen altijd
wel ergens plek voor een gezellig kano-avontuur of een schitterende tocht in de
natuur.

Robbert & Nienke, Kanobedrijf De Peddel B.V.
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Zweden
Genieten in de prachtige natuur
Er is geen beter kanoland in Europa dan Zweden.
Het land waar je water nog uit de meren kan
drinken en kampvuur maken is toegestaan. Geniet
van een verfrissende ochtendduik vanaf uw eigen
wildkampeerplaats. Met de overweldigende rust en
ruimte is dit een fantastische ervaring.
Ongekende kanomogelijkheden De ruim dertig verschillende kanotochten zijn
zorgvuldig voor u geselecteerd op avontuur, veiligheid, comfort, bereikbaarheid en
prijs. Om uitgerust aan uw avontuur te beginnen kunt u voorafgaand aan de tocht
overnachten bij het kanocentrum.
Compleet kanopakket Bij vertrek krijgt u alle voor de tocht noodzakelijke materialen uitgereikt. Standaard zijn dit een stabiele twee- of driepersoons Canadese
aluminium kano, peddels, (kinder)zwemvesten, dekzeil, waterdichte ton en kanokarretje. Bij de meeste kanotochten kunt u het standaard pakket tegen een meerprijs uitbreiden. Er is keuze uit een tent, een slaapmatje, kooktoestel en in sommige
gevallen zelfs een slaapzak en proviand.
Kanoën met kinderen Kinderen vanaf 11 jaar kunnen actief meevaren, dit maakt
voor hun het kano avontuur extra leuk. De kanotochten in Dalsland worden ter
plaatse afgestemd op uw wensen, waarbij rekening gehouden wordt met kano-ervaring, weer en wind. Andere aanraders voor het gezin zijn de tochten in Värmland
over de Rinnen, Klarälven en de Röjdån.
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Natuurlijk
recreëren
Voor de Zweden is natuurvriendelijk
recreëren normaal, dit maakt Zweden
een schoon en vriendelijk land.
Regels voor wildkamperen
 Het Zweedse Allemansrecht betekent vrijheid
voor iedereen. Je mag echter geen misbruik maken van
dit recht. Je mag geen schade toebrengen aan het milieu of dieren verwonden en je moet rekening houden
met grondeigenaren en met anderen die in de natuur
verblijven.
 Voor wildkamperen gelden in Zweden een aantal regels. Je mag één nacht kamperen op land dat niet voor
landbouwdoeleinden wordt gebruikt en dat niet pal
naast een woonhuis is gelegen. Vraag de grondeigenaar
om toestemming als je met een groep wilt kamperen.
Je mag vuur maken als dat geen kwaad kan, maar op
kale rotsen is dat niet toegestaan omdat deze blijvend
kunnen beschadigen doordat ze barsten.
 Als het verboden is vuur te maken, geldt dat voor
elk open vuur. Dit is vaak het geval in nationale parken
en beschermde terreinen.
Routebeschrijvingen naar het startpunt
 Bij reservering ontvangt u de routebeschrijvingen
naar het startpunt. Komt u met vliegtuig of boot? Dan
zullen wij contact met u opnemen om de beste manier
te bespreken.
 Om in Zuid Zweden te komen met de auto is de
beste route om de pont Puttgarden-Rodby te nemen.
Reserveren is hiervoor niet noodzakelijk de boot
gaat iedere 20 minuten. Hierna kunt via de brug naar
Mälmo.
Extra’s en koken
 Er zijn diverse extra’s mogelijk zoals extra waterdichte tonnen, tent, slaapmatjes en in Värmland

zelfs proviandpakketten. In Zweden is er bijna geen
campinggas te verkrijgen, zoals u dat in Nederland
gewend bent. Met de stormkokers, die u overal kunt
huren kunt u op sprit een prima maaltje koken. Een
oude pan meenemen en op de hete kooltjes van het
zelfgemaakte kampvuur zetten is prima te doen, hij
wordt wel zwart.
Prijzen en geld
 Zweden is geen euroland, het “dure” Zweden bestaat echter niet meer, tenzij u aan de drank gaat. In de
supermarkten is alles te verkrijgen en naar onze indruk
iets goedkoper dan Nederland. 1 euro is ongeveer 9-10
Zweedse Kronen.
Overnachting bij aankomst
 Bij ieder vertrekpunt is overnachten mogelijk,
waarbij dit soms op een camping kan op loopafstand
van het kanocentrum. In de andere gevallen zijn er
prachtige wildkampeerplaatsen vlak bij de kanocentra,
zodat u gratis met gebruik van de douche en toilet van
het kanocentrum vrij kan kamperen.
Honden meenemen
 De hond kan mee in de kano, zal wel even wennen
zijn. Het heen en weer lopen van de hond beïnvloedt
het evenwicht.
 Denk wel goed aan de regels die gelden voor het
meenemen van de hond, ze zijn versoepeld, maar nog
steeds zijn er spelregels.

5

Zweden

Dalsland
Een uitstekend vertrekpunt
Al 25 jaar worden hier kanotochten aangeboden in dit
schitterende merengebied met veel eilandjes. De route
wordt afgestemd op vaartijd, weer en gezelschap. Het
vertrekpunt voor een avontuurlijke ervaring.
Mooie wildkampeerplaatsen op eilandjes Onderweg op eilandjes en langs de
stille oevers zijn er wildkampeerplaatsen met shelter. Iedere plaats wordt goed
onderhouden en is voorzien van de basisbehoeften voor een kampvuur, toilet en
overnachting. De eigen tent is comfortabeler, maar onder de shelter slapen is voor
de échte survivaller een must. Open vuur is op de aangegeven plaatsen toegestaan.
Ontspannen vertrek -en aankomst Een extra overnachting voor of na de kanotocht is heerlijk (na)genieten met een avontuurlijke en ontspannen sfeer. Het
kanocentrum heeft een prachtige camping voor uitsluitend tentkampeerders.
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Blomsjön tocht

Östra Silen tocht

Een middelzware tocht over de Blomsjöm en de
Foxen. Ervaring is niet per definitie nodig voor deze
sportieve tocht over de brede eilandrijke Foxen en
door het prachtige smalle Blomsjöm. Onderweg zijn
er drie landtransporten van ongeveer 1 a 2 km en
komt u een aantal sluizen tegen.

Een Go-As-You Please tocht over de Östra Silen, een
schitterend merengebied op de grens van Värmland
en Dalsland.

 Gedurende de gehele tocht vaart u over drinkbaar
water.
 Zeer geschikt voor een week met ruim 90 km kano-avontuur.
 Deze tocht is uitsluitend te boeken voor de periode
van 10 juni tot en met 31 augustus als het Dalslandse
kanaal open is.
Inbegrepen bij dit arrangement:
 7 dagen huur Canadese kano
 kanowagentje
 peddels
 zwemvesten
 ton
 routebeschrijving
Bijzonderheden:
Geen transfer nodig. Vrij kamperen in eigen tent. Er
zijn meerdere onderhouden wildkampeerplaatsen.
Er is een pas nodig om door de sluizen heen te varen,
deze is ter plaaste verkrijgbaar.
Prijs:
 Vanaf 2 personen voor 7 dagen
.......................................................... € 167,00 per persoon

 Ontspannen starten met een overnachting op de
camping om de volgende dag te vertrekken op een 3
daags avontuur.
 De lengte en de route staan hier niet centraal maar
de rust en het overnachten in de vrije natuur of op één
van de onderhouden wildkampeerplaatsen.
 Het kanocentrum zal de best passende mogelijkheid
bij uw wensen ter plaatse samenstellen op basis van
het weer en de samenstelling van het gezelschap.
Inbegrepen bij dit arrangement:
 3 dagen huur Canadese kano
 kanowagentje
 peddels
 zwemvesten
 ton
 routebeschrijving
Bijzonderheden:
Geen transfer nodig. Vrij kamperen in eigen tent. Er
zijn meerdere onderhouden wildkampeerplaatsen.
Er is een pas nodig om door de sluizen heen te varen,
deze is ter plaaste verkrijgbaar.
Prijs:
 Vanaf 2 personen voor 3 dagen
.......................................................... € 112,00 per persoon
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Zweden

Dalsland
Leläng tocht

Limmen tocht

Een prachtige lichte kanotrekking voor gezinnen
en beginners over de Lelången, Västra Silen, Östra
Silen and Svärdlången. Het water is in al deze meren
drinkbaar.

Een geweldige kanovakantie met een aantal ontberingen over een basistraject van ongeveer 130
kilometer.

 Met slechts 2 korte overdraagpunten van 50 meter
en 400 meter en de drie sluizen die u onderweg
tegenkomt heeft deze tocht alles in zich wat het kano
avontuur compleet maakt.
 De basisafstand is 60 km dus ongeveer 3 uur per dag
varen.
 Zit de snelheid er goed in, dan is juist dit gebied
geschikt om om onderweg nog even om te varen.
Hiermee geniet u de volle periode van het avontuur.
 De tocht begint en eindigt bij het kanocentrum
waardoor er geen transfers nodig zijn.
Inbegrepen bij dit arrangement:
 7 dagen huur Canadese kano
 kanowagentje
 peddels
 zwemvesten
 ton
 routebeschrijving
Bijzonderheden:
Geen transfer nodig. Vrij kamperen in eigen tent. Er
zijn meerdere onderhouden wildkampeerplaatsen.
Er is een pas nodig om door de sluizen heen te varen,
deze is ter plaaste verkrijgbaar.
Prijs:
 Vanaf 2 personen voor 7 dagen
.......................................................................... € 167,00 p.p.
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 In deze 14 daagse kanotrekking is rekening gehouden met een aantal extra rustdagen om het genieten
van de natuur naast de avontuurlijke tocht in balans te
laten zijn.
 Dit avontuur is voor de sportieve mensen die over
een redelijk tot goede conditie beschikken en minder
geschikt voor gezinnen met jonge kinderen.
 Onderweg zijn er een vijftal landtransporten van
500 meter tot 4 kilometer, de oversteek over het land
met een kanotrolley van meer naar meer is een écht
avontuur.
Inbegrepen bij dit arrangement:
 14 dagen huur Canadese kano
 kanowagentje
 peddels
 zwemvesten
 ton
 routebeschrijving
Bijzonderheden:
Geen transfer nodig. Vrij kamperen in eigen tent. Er
zijn meerdere onderhouden wildkampeerplaatsen.
Er is een pas nodig om door de sluizen heen te varen,
deze is ter plaaste verkrijgbaar.
Prijs:
 Vanaf 2 personen voor 14 dagen
.......................................................................... € 290,00 p.p.
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Värmland
Kanogebied bij uitstek
Het meest bekende en uitgestrekte
kanogebied in Zweden is gelegen in het
prachtige Varmland. Niet voor niets dat
het aanbod van kanotochten hier groot en
gevarieerd is.
Walhalla De licht stromende rivieren en imposante
meren maken Varmland het
walhalla voor de sportieve
en avontuurlijke vakantiegangers.
Eén met de natuur De vele
eilandjes en de schitterende
zandbankjes, verscholen
achter rietkragen, zijn een
geweldige pleisterplaats
voor een overnachting in de
wilde natuur. Mierenhopen
zijn hier niet zeldzaam en met geluk ontmoet u naast de sporen van bevers en
elanden de dieren zelf. Mensen zijn hier in de minderheid.
Voor elk wat wils Een tocht over de grote Glasfjorden met de vele eilandjes. Een
tocht over de smalle Svartalven in de rustige wilde natuur. Een tocht over de Klaralven waar geen overdraagpunten zijn en vroeger hout werd getransporteerd. Of
één van de zes andere tochten.
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Zweden

Värmland
Gunnerud
& Torsby

Onvergetelijke ervaringen In het
noorden van Värmland vind u de fascinerende rivier de Klarälven, de oude
boomtransport route, een fijnmazig
netwerk van meren en rivieren Röjdån
en Rottnan, adembenemende naaldbossen in Bergslagen. Of het donkere water van de Svartälven voor een
prachtige tocht.
Natuur In dit gebied is een doorsnee
van alle Zweedse soorten aan flora en
fauna te vinden. Het noorden, Norrland, ontmoet hier het zuiden van Zweden. De noordelijke grens van de eik
wordt hier bereikt. Noord Värmland
en het Noorse grensgebied is een regio
voor natuurliefhebbers met een hoge
kans op het zien van wilde dieren.
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Met en zonder ervaring De tochten
voor beginners zijn de Röjdån en de
Klarälven. Bij de laatste tocht zijn zelfs
geen overdraagpunten en kunt u zich
heerlijk met een snelheid van 2 kilometer per uur laten vervoeren op een
zelfgebouwd houtvlot.
Rottnan Een bijzondere tocht door
het Noorse grensgebied, zeer geschikt
voor beginners met een minimum van
4 volwassen.
Svartälven Voor de sportieve kanovaarder en minder geschikt voor gezinnen met kinderen, een spannend
wateravontuur.
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Svartälven tocht

Röjdån tocht

Een prachtige tocht over de Svartälven. Deze avontuurlijke kanotocht gaat door de prachtige natuur
in het oosten van Värmland. Met groter water en
smalle rivieren en veelal echte wildkampeerplaatsen
zonder wc en shelter maken deze tocht tot een echt
avontuur.

De Röjdån is een prachtig smal riviertje welke
uitkomt in het Övre Fryken meer. Deze 4 daagse
tocht is uitermate geschikt voor wie een kanotocht
in Zweden eens uit wil proberen. De tocht is niet te
zwaar, zonder transfer en met 1 kort landtransport
in elke richting.

 Onderweg zijn er tien landtransporten van maximaal 2 kilometer.

Inbegrepen bij dit arrangement:
 4 dagen huur Canadese kano
 kanowagentje
 peddels
 zwemvesten
 ton
 routebeschrijving

Inbegrepen bij dit arrangement:
 7 dagen huur Canadese kano
 kanowagentje
 peddels
 zwemvesten
 ton
 routebeschrijving
 transfer
Bijzonderheden:
Transfer van en naar het kanocentrum. Geschikt voor
de avontuurlijke kanovaarder.
Prijs:
 7 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 253,00 p.p.

Bijzonderheden:
Geschikt voor de beginnende kanovaarder.
Geen transfer.
Prijs:
 4 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 123,00 p.p.

11

Zweden

Värmland
Gunnerud
& Torsby
Rottnan

Klarälven tocht

Deze prachtige kanotocht begint op de grens van
Noorwegen en Zweden. Het smalle riviertje stroom
door de mooiste stukken natuur en komt langs de
stilste plekjes.

De rivier de Klarälven loopt van het noorden van Värmland naar het zuiden. Het is een rustig stromende
rivier waar ze vroeger de boomstammen over transporteerden en tegenwoordig de houtvlottochten
organiseren.

Inbegrepen bij dit arrangement:
 4 dagen huur Canadese kano
 kanowagentje
 peddels
 zwemvesten
 ton
 routebeschrijving
 transfer
Bijzonderheden:
Minimum aantal personen: 4
Prijs:
 4 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in eigen tent
Vanaf 4 personen........................................ € 165,00 p.p.

 Door de rustige stroming en de prachtige natuur
zeer geschikt voor de beginnende kanovaarder en
kinderen. De tocht is zonder landtransporten.
Inbegrepen bij dit arrangement:
 4 of 7 dagen huur Canadese kano
 kanowagentje
 peddels
 zwemvesten
 ton
 routebeschrijving
 transfer
Bijzonderheden:
Transfer van het kanocentrum.
Geschikt voor de beginnende kanovaarder.
Prijs:
 4 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 157,00 p.p.
 7 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 193,00 p.p.
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Houtvlot avontuur
Nadat u 12 dikke boomstammen in het water heeft
gerold, ze aan elkaar heeft bevestigd met touwen en
daarop nog eens 30 dunnere stammen heeft bevestigd, kan de tocht beginnen. Op uw zelfgebouwde
houtvlot zakt u langzaam de Klarälven rivier af. Gemiddeld vaart u 8 uur per dag. Een heerlijke vakantie vol actie en rust. Neem als extra een Canadese
kano, voor kinderen maakt dit het avontuur zeker
compleet.
Programma:
 Dag 1: Verzamelen om 17.00 uur bij het kanocentrum en uitreiking informatie en uitrusting. Overnachting in eigen tent.
 Dag 2: ‘s ochtends wordt u weggebracht naar het
startpunt 100 km stroomopwaarts waar u het vlot
gaat bouwen. Dit gaat onder begeleiding van een
ervaren vlottenbouwer, het vlot wordt 18 m2 groot.
Halverwege de middag is het vlot klaar en kan het
avontuur beginnen.
 Dag 3 t/m 7: Tijdens uw houtvlot tocht over de
Klarälven, overnacht u op het vlot of in de natuur. U
vaart langs een aantal plaatsen waar u boodschappen
kunt doen.

 De 2 daagse tocht start halverwege de Klarälven
op een camping. Hier overnacht u in een 4 persoons
kampeerhut en bouwt u het vlot.
 De volgende ochtend vertrekt u op uw houtvlot
naar het eindpunt Björkebo.
Inbegrepen bij dit arrangement:
 1, 4 of 7 nachten op het houtvlot
 transfer naar het begin/eindpunt
 begeleiding bij de bouw
 materiaal en gereedschap
 opslagbox
 jerrycan
 kaart van rivier en omgeving.
Bijzonderheden:
Minimaal 2 volwassenen per vlot.
Prijs:
 4 nachten houtvlot + overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 336,00 p.p.
 7 nachten houtvlot + overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 399,00 p.p.

 Dag 8: Aankomst bij het beginpunt. Hier haalt u het
vlot weer uitelkaar en de boomstammen kunt u weg
laten drijven.
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Zweden

Värmland
Arvika

Puur Natuur Wild kamperen op de oevers van uw privé-eiland, zwemmen in
glasheldere meren en genieten van de
lange zomeravonden bij een kampvuur.
U peddelt over kronkelende rivieren en
weidse meren in uw Canadese kano.
Kanoën Tijdens de tochten maakt u
gebruik van een Canadese kano. Deze
is geschikt voor 2 tot 3 personen en
kan een gewicht van 400 kg dragen. De
kano is 5,25 m lang en ligt heel stabiel.
Het water is over het algemeen kalm
en het kanoën vereist geen bijzondere vaardigheden. Een goede conditie
komt wel van pas. Bij normaal weer
peddelt u 3 à 4 km per uur en 4 à 5 uur
per dag (ca. 20 km). Bij alle tochten is
een dag rust ingecalculeerd.
Overnachten tijdens de tocht Tijdens
de tocht zult u bijna altijd ‘wild kamperen’, dus niet op campings. Onderweg
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is geen stromend water,
maar het water in de
meren is geschikt om te drinken en uw eten mee klaar te maken.
Voorbereiding Wij raden u aan de
nacht voor aanvang van de tocht en de
nacht na terugkomst te overnachten
op de naast het kanocentrum gelegen
camping (reserveren is niet nodig). U
kunt de door u gereserveerde extra
(kampeer)uitrusting ook al de dag voor
aanvang van de tocht in ontvangst
nemen bij het kanocentrum. U dient
zich vóór 18.00 uur te melden bij het
kanocentrum. U kunt uw tocht dan
rustig voorbereiden en bagage eventueel overpakken in paktonnen en/
of proviandboxen. Het kanocentrum
is ook goed te bereiken als u niet met
eigen auto komt. Informeer hiernaar bij
uw boeking.
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Kanoën met kinderen De kanotochten zijn heel leuk om met, niet al te
kleine, kinderen te doen. U moet er
echter wel rekening mee houden dat
bij elke tocht een aantal landtransporten zijn. Tijdens deze transporten moet
u uw kano, met behulp van een klein
karretje, van het ene meer naar het

andere dragen. Dit vereist van u en dus
ook van uw kind een goede conditie.
De lengte van de transporten varieert
van tientallen meters tot 4,5 kilometer.
Bij elke tocht staat het aantal en de
afstand vermeld. De Rinnen, Köla Älv,
Koppom en Värmeln zijn geschikt voor
gezinnen met kinderen.

Glaskogen tocht
Een schitterende tocht door het natuurreservaat
Glaskogen. Kano-ervaring is niet noodzakelijk, maar
de landtransporten zijn wat langer en zwaarder
dan bij de andere tochten. De meeste meren in het
reservaat zijn zo helder dat men tot 6 meter diep
kan kijken.
 Het zuidoostelijk deel van het meer Stora Gla heeft
veel kleine rotsen en eilandjes.
 In het reservaat zijn talrijke bevers, elanden en
vogels.
 Het reservaat heeft zoveel te bieden dat een combinatie van wandelen en kanoën ideaal is voor een tocht
van 2 weken.
 Het hoogteverschil op de route is 160 meter en de
totale lengte varieert van 70 tot 100 km (afhankelijk
van de gekozen vaarroute).
 Proviand is alleen te koop in het midden van het
reservaat.
 16 Landtransporten, ca. 250 m – 5 km.
Inbegrepen bij dit arrangement:
 Huur Canadese kano
 kanowagentje
 peddels
 dekzeil & zwemvesten
 touw
 spons
 afvalzak
 kaarten & routebeschrijvingen
 transfers naar en van begin- / eindpunt

Bijzonderheden:
Vrij kamperen in eigen tent. Het vervoer van en naar
Zweden is niet inbegrepen.
U kunt ter plaatse overige uitrusting huren zoals een
proviandpakket en een pakton.
Vertrekdagen zijn dagelijks om 10.00 uur en 14.00 uur
Prijs:
 7 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 155,00 p.p.
 15 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 293,00 p.p.
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Zweden

Värmland
Arvika

Josse Alv tocht
Een middelzware tocht over meren en stromen. Start op het meer Lomsen,
dan via Noorwegen weer terug naar Zweden en het kanocentrum. De tocht begint
in echte wildernis en volgt daarna prachtige valleien en stromen die vroeger werden
gebruikt voor het vlotten van boomstammen.
 Het hoogteverschil is 240 meter en de lengte ca. 100 km.
 Het inslaan van proviand kan onderweg in een aantal landwinkels.
 De tocht is in 1 week goed te doen, maar kan ook in 2 weken worden afgelegd.
 16 Landtransporten, ca. 75 m – 2 km.
Inbegrepen bij dit arrangement:
 huur Canadese kano
 kanowagentje
 peddels
 dekzeil & zwemvesten
 touw
 spons & afvalzak
 kaarten & routebeschrijvingen
 transfers naar en van begin- / eindpunt
Bijzonderheden:
Vrij kamperen in eigen tent. Vervoer van en naar Zweden is niet inbegrepen. U kunt ter plaatse uitrusting
huren zoals proviand en een pakton.
Vertrekdagen zijn dinsdag, donderdag en zondag om
10.00 uur
Prijs:
 7 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 195,00 p.p.
 15 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 306,00 p.p.
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Lillalv tocht

Rinnen tocht

Middelzware tocht, afwisselend over meren en rivieren. Startpunt is het Älgsjönmeer in natuurreservaat
Glaskogen. U vaart over de meren Lilla en Stora Bör
en het riviertje Lillälvendat uitmondt in de Byälven-rivier. Via Glafsfjorden weer terug naar Arvika.
De tocht biedt veel kans om elanden en bevers te
zien.

Wat betreft peddelen en landtransporten een vrij
lichte tocht. U begint op het kleine Rinnenmeer
en trekt dan langs het Brunsbergriviertje naar het
prachtige meer Värmeln, gelegen in een indrukwekkend en praktisch onbewoond gebied. Ook op
deze tocht heeft u de keuze uit verschillende routes,
zodat deze tocht 1 of 2 weken kan duren.

 Hoogteverschil: 135 m, totale afstand 100 km.
 De tocht kent een aantal landtransporten.
 Door bevers doorgeknaagde bomen kunnen over de
rivier liggen.
 Proviandering op 3 tot 4 plaatsen
in ‘landhandels’.
 11 Landtransporten, ca. 100 m – 2 km.

 Hoogteverschil: 40 meter, totale afstand tussen de
75 en 120 km.
 Proviandering mogelijk op 2 tot 3 plaatsen.
 4 - 7 Landtransporten, ca. 100 m – 4,5 km.

Inbegrepen bij dit arrangement:
 huur Canadese kano
 kanowagentje
 peddels
 dekzeil & zwemvesten
 touw
 spons & afvalzak
 kaarten & routebeschrijvingen
 transfers naar en van begin- / eindpunt
Bijzonderheden:
Vrij kamperen in eigen tent. Het vervoer van en naar
Zweden is niet inbegrepen. U kunt ter plaatse overige
uitrusting huren zoals een proviandpakket en een
pakton.
Vertrekdagen zijn maandag, woensdag en zaterdag om
10.00 uur.
Prijs:
 7 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 195,00 p.p.
 15 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 306,00 p.p.

Inbegrepen bij dit arrangement:
 huur Canadese kano
 kanowagentje
 peddels
 dekzeil & zwemvesten
 touw
 spons & afvalzak
 kaarten & routebeschrijvingen
 transfers naar en van begin- / eindpunt.
Bijzonderheden:
Vrij kamperen in eigen tent. Het vervoer van en naar
Zweden is niet inbegrepen. U kunt ter plaatse overige
uitrusting huren zoals een proviandpakket en een
pakton.
De vertrekdagen zijn dinsdag, donderdag en zondag
om 10.00 uur.
Prijs:
 7 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 195,00 p.p.
 15 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 306,00 p.p.
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Zweden

Värmland
Arvika

Favangen
Een lichte driedaagse kanotocht die ca. 45
km ten noorden van Arvika begint, het
laatste gedeelte van de Josse Alv tocht.
 Het hoogteverschil is 72m en de totale lengte bedraagt 45km.
 U kunt op 2 plaatsen proviand inslaan.
 Er zijn in totaal 7 landtransporten van
75m - 700m.
Inbegrepen bij dit arrangement:
 huur Canadese kano en peddels
 kanowagentje en touw
 zwemvesten
 spons en afvalzak
 kaarten en routebeschrijvingen
 transfers naar en van begin/eindpunt
 kano-instructie
Exclusief en ter plaatse bij te huren:
een (pak) ton.
Bijzonderheden:
Niet inbegrepen: vervoer naar en van Zweden, pakton en lege proviandkist (ter
plaatse) huur overige uitrusting.
Vertrek is maandag, woensdag, zaterdag. U dient zich de dag voor aanvang
van de kanotocht voor 17:00 uur te melden en kunt dan ook al de eventuele
gereserveerde extra’s in ontvangst nemen. Reserveren kan tot uiterlijk 3 weken
voor vertrek.
Prijs:
 3 dagen kanotrekking + Canadese kano + overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen....................................................................................... € 130,00 p.p.
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Koppom tocht
Een lichte driedaagse kanotocht, geschikt voor onervaren peddelaars en gezinnen met kinderen. Deze
eenvoudige tocht is het laatste deel van de Kola Alv.
 De route voert via een slingerend riviertje en enkele
kleine meren naar Arvika.
 Onderweg passeert u een landwinkel om proviand
in te slaan.
 Het hoogteverschil is 70 meter, de totale lengte is
ca. 50 km.
 2 landtransporten, ca. 300 m – 4,5 km.
Inbegrepen bij dit arrangement:
 huur Canadese kano en peddels
 kanowagentje en touw
 zwemvesten
 spons en afvalzak
 kaarten en routebeschrijvingen

 transfers naar en van begin/eindpunt
 kano-instructie
Exclusief en ter plaatse bij te huren:
een (pak) ton.
Bijzonderheden:
Vrij kamperen in eigen tent. Het vervoer van en naar
Zweden is niet inbegrepen.
Vertrekdagen zijn dinsdag, donderdag en zondag
U dient zich de dag voor aanvang van de kanotocht
voor 17:00 uur te melden en kunt dan de eventuele
gereserveerde extra’s in ontvangst nemen. Reserveren
kan tot uiterlijk 3 weken voor vertrek.
Prijs:
 3 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 130,00 p.p.

19

Nederland
Nederland is een waterland
Maar desondanks nog niet echt een kanoland in hart
en nieren. Beleef de natuur in gebieden die alleen over
het water bereikt kunnen worden. Laat
u verrassen door de vrijheid van het
water.
Kanozwerftochten: Trek er op uit met de
kano en overnacht in een trekkershut of eigen tent op campings langs de route door
het schitterende nationaal park Weerribben en Wieden vanuit het pittoreske
Giethoorn. De mooiste kanogebieden
van Nederland op plekken waar de natuur
nog zijn gang kan gaan.
Sportieve dagarrangementen voor families, vrienden, school of bedrijf. Van een idyllisch stromend riviertje tot uitgestrekte meren
voor gezellige en uitdagende momenten.
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Weerribben route

Weerribben luxe

Deze kanozwerftocht van 4 dagen voert u door het
mooiste kanogebied van Nederland. U start in het
plaatsje Giethoorn op ongeveer 10 km omringd
door het Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Een prachtige 3 of 5 daagse tocht vanaf Giethoorn
en door de Weerribben.

 Natuurgebieden die in de 17 eeuw zijn onstaan uit
turfwinning.
 Sinds 2002 is het weer leefgebied van de Otter.
 U vaart door rietland, langs turfstekershuisjes en
watermolentjes door adembenemend natuurgebied.
 Overnachting in eigen tent of in trekkershutten.
Inbegrepen bij dit arrangement:
 3 overnachtingen op campings langs de route
 kanohuur voor 4 dagen
 zwemvesten, waterdichte ton of zak
 routebeschrijving
Bijzonderheden:
Bij overnachting in eigen tent, overnacht u iedere
nacht op een andere camping. Bij overnachting in een
trekkershut kan het voorkomen dat u op dezelfde
camping overnacht. De Weerribben zijn groot genoeg
om nooit twee keer dezelfde tocht te hoeven varen.
Prijs:
 4 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in trekkershutten
Vanaf 2 personen........................................ € 125,00 p.p.
Vanaf 3 personen...........................................€ 95,00 p.p.
Vanaf 4 personen ..........................................€ 87,50 p.p.
 4 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen...........................................€ 79,50 p.p.
Prijs:
 4 dagen kajaktrekking + eenpersoons kajak +
overnachting in trekkershutten
Vanaf 2 personen........................................ € 145,00 p.p.
Vanaf 3 personen........................................ € 119,50 p.p.
Vanaf 4 personen ....................................... € 107,50 p.p.
 4 dagen kajaktrekking + eenpersoons kajak +
overnachting in eigen tent
Vanaf 2 personen...........................................€ 99,50 p.p.

 De eerste overnachting in een Bed & Breakfast gelegen in het centrum van het prachtige Giethoorn.
 De andere nachten onderweg in trekkershutten, het
luxe kamperen.
 Een unieke kans om zowel Giethoorn als het hart
van de Weeribben te ontdekken.
Inbegrepen bij dit arrangement:
 1 nacht B&B en 1 of 3 nachten trekkershut
 3 of 5 dagen kanohuur
 zwemvesten, waterdichte ton
 routebeschrijving.
Bijzonderheden:
Bij overnachting in een trekkershut kan het voorkomen dat u op dezelfde camping overnacht. De Weerribben zijn groot genoeg om nooit twee keer dezelfde
tocht te hoeven varen.
Prijs:
 3 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in trekkershutten
Vanaf 2 personen........................................ € 107,50 p.p.
Vanaf 3 personen...........................................€ 99,50 p.p.
Vanaf 4 personen...........................................€ 95,00 p.p.
 5 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in trekkershutten
Vanaf 2 personen........................................ € 177,50 p.p.
Vanaf 3 personen........................................ € 149,50 p.p.
Vanaf 4 personen........................................ € 139,50 p.p.
 3 dagen kajaktrekking + eenpersoons kajak +
overnachting in trekkershutten
Vanaf 2 personen........................................ € 122,50 p.p.
Vanaf 3 personen........................................ € 119,50 p.p.
Vanaf 4 personen ....................................... € 109,50 p.p.
 5 dagen kajaktrekking + eenpersoons kajak +
overnachting in trekkershutten
Vanaf 2 personen........................................ € 202,50 p.p.
Vanaf 3 personen........................................ € 185,00 p.p.
Vanaf 4 personen ....................................... € 165,00 p.p.
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Nederland

Overijssel
Weerribben

Weerribben Weekend
Een 3 daagse kanotrekking door de mooiste natuurgebieden
van Nederland, de Wieden en Weerribben.
 De kanotocht begint vanuit Giethoorn, ook wel “Het
Venetië van het Noorden”genoemd.
 De route gaat dwars door rietlanden, smalle slootjes,
boerderijtjes en turfstekershuisjes.
Inbegrepen bij dit arrangement:
 2 overnachtingen op diverse
campings langs de route
 3 dagen kanohuur
 zwemvesten, waterdichte ton of zak
 routebeschrijving
Bijzonderheden:
Bij overnachting in eigen tent, overnacht u iedere nacht
op een andere camping. Bij overnachting in een trekkershut
kan het voorkomen dat u op dezelfde camping overnacht.
De Weerribben zijn groot genoeg om nooit twee keer dezelfde
tocht te hoeven varen.

Prijs:
 3 dagen kanotrekking + Canadese kano +
overnachting in trekkershutten
2 personen........................................................€ 89,50 p.p.
vanaf 3 personen............................................€ 69,50 p.p.

 3 dagen kajaktrekking + eenpersoons kajaks +
overnachting in trekkershutten
2 personen..................................................... € 105,00 p.p.
vanaf 3 personen............................................€ 89,50 p.p.

 3 dagen kanotrekking + Canadese kano +
eigen tent
vanaf 2 personen............................................€ 59,50 p.p.

 3 dagen kajaktrekking + eenpersoons kajaks +
overnachting in eigen tent
vanaf 2 personen............................................€ 75,00 p.p.
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Kanozwerven door de kop
Een vakantie avontuur van 5 of 7 dagen door
Wieden en Weerribben. Vanuit het Venetië van het
Noorden (Giethoorn) zwerven over de Wieden en
Weerribben.
 De Weerribben zijn uitstekend geschikt voor zowel
ervaren als onervaren kanoërs en gezinnen met kinderen.
 Hoge rietkragen en vele slootjes, kanalen en meren
typeren het kanogebied.
 Na het opzetten van uw tent of inrichten van uw
trekkershut, kunt u met de kano of te voet naar het
stadje.
 De volgende ochtend bent u vrij om te bepalen hoe
laat u begint met uw tocht.
 Tip: hoe vroeger u begint hoe stiller het op het
water is.
 Wij gaan ervan uit dat deze tocht ca. 4 uur per dag
duurt. Alle tijd om te genieten van de omgeving.
Inbegrepen bij dit arrangement:
 4 of 6 overnachtingen op diverse campings
langs de route
 kanohuur voor 5 of 7 dagen
 zwemvesten op aanvraag
 waterdichte ton of zak
 routebeschrijving

Bijzonderheden:
Bij overnachting in eigen tent, overnacht u iedere
nacht op een andere camping. Bij overnachting in een
trekkershut kan het voorkomen dat u op dezelfde
camping overnacht. De Weerribben zijn groot genoeg
om nooit twee keer dezelfde tocht te hoeven varen.
Prijs:
 5 dagen kanotrekking
+ Canadese kano +
trekkershutten
2 pers........€159,50 p.p.
3 pers...... € 119,50 p.p.
4 pers.......€ 109,50 p.p.

 5 dagen kajaktrekking
+ eenpersoons kajaks
+ trekkershutten
2 pers........€185,00 p.p.
3 pers...... € 152,50 p.p.
4 pers.......€ 135,00 p.p.

 5 dagen kanotrekking
+ Canadese kano +
eigen tent
Vanaf 2 pers...................
.....................€ 99,50 p.p.

 5 dagen kajaktrekking
+ eenpersoons kajaks
+ eigen tent
Vanaf 2 pers...................
....................€125,00 p.p.

 7 dagen kanotrekking
+ Canadese kano +
eigen tent
Vanaf 2 pers...................
�����������������€ 139,50 p.p.

 7 dagen kajaktrekking
+ eenpersoons kajaks
+ eigen tent
Vanaf 2 pers...................
....................€175,00 p.p.
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Frankrijk
Les Hautes Alpes
In het zuidwesten van Frankrijk in Hautes Alpes, stromen
verschillende rivieren. Varierend Van woest stromend
water tot idylische riviertjes.
Bij het plaatsje Châteauroux les Alpes ligt de
camping Les Eygas. Vanaf deze camping worden verschillende activiteiten georganiseerd.
Voor zowel beginners als gevorderden, kinderen en volwassenen hebben we aantal
leuke en spannende meerdaagse activiteiten samengesteld
In de omgeving kunnen naast wildwater kanotochten, rafting, Canyoning, en
Klettersteigen andere aktiviteiten ondernomen worden. Een bezoek aan Briancon;
Europa`s hoogst gelegen stadje of schitterende wandeltochten naar de 3 bekende gletsjes
in de Hautes Alpes of naar de prachtige waterval
boven in de bergen van Châteauroux les Alpes.
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Kano wildwater cursus Familie Adventure
Het varen op wildwater in de provincie Hautes Alpes
is een fantastische uitdaging voor beginnende en
gevorderde kanovaarders.
 Onder begeleiding van een ervaren instructeur worden in groepjes van maximaal 5 personen verschillende vaartechnieken geoefend zoals steunen, traverseren,
keerwatervaren, eskimoteren e.d.
 De trajecten zijn in moeilijkheidsgraad oplopend,
zodat op het einde van de cursus nivo WW3 wordt
behaald en voor de gevorderden zelfs nivo WW4.
Data:
 week 30: beginners
 week 31: beginners / gevorderden
 week 32: beginners / gevorderden
 week 33: beginners

Een 4 daags adventure voor jeugd vanaf 12 jaar, al
dan niet samen met hun ouders.
 Onder begeleiding van een ervaren Nederlandstalige instructeur gaan we 4 dagen een uitdagend programma aan.
 We gaan raften, hotdoggen, klettersteigen en canyoning in opblaasbare één- of tweepersoons kano’s.
Data:
Week 28 t/m 34
De cursus is van maandag t/m vrijdag.
Inbegrepen bij dit arrangement:
 Instructie, begeleiding, kanohuur, peddel, spatzeil,
zwemvest, wetsuit/ jasje en overige materialen

Inbegrepen bij dit arrangement:
 Instructie (1:5), kanohuur, peddel, spatzeil, zwemvest, wetsuit/ jasje en overige materialen.

Bijzonderheden:
Minimale deelname is 6 personen. Individuele inschrijving is mogelijk. Reserveer ook het verblijf zie camping
Les Eygas

Bijzonderheden:
Minimale deelname is 4 personen.
Individuele inschrijving is mogelijk.
Reserveer ook het verblijf zie camping Les Eygas

Prijs:
 4 dagen kajaktrekking + eenpersoons kajaks +
eigen tent
.......................................................................... € 145,00 p.p.

Prijs:
 5 dagen kano wildwatercursus
.......................................................................... € 227,00 p.p.
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Ecuador
Per kano het regenwoud
ontdekken
Het domein waar de natuur
de mens overstijgt, het
Amazoneregenwoud. In Ecuador
peddelt u in een Canadese open
kano de stromende rivier af.
De natuur vanuit een kano is mooier en werkelijker Het Amazoneregenwoud, het grootste
regenwoud op aarde met een oppervlakte van
7 miljoen km², 2,5 miljoen insectensoorten, 2.000
soorten vogels en zoogdieren.
Papegaaien, apen, slagen en spinnen U struikelt
niet over de slangen en spinnen, maar ze zijn er wel.
Afhankelijk van het seizoen laten diverse apensoorten,
alligators en dolfijnen zich zien. Continu mierennesten vogelnesten, prachtige bomen met lianen, stekels en bloemen, met felblauwe vlinders en gekleurde
vogels.
De reis en overnachting In alle arrangementen is inbegrepen de binnenlandse
vlucht van Quito naar Lago Agrio (ca. 1 uur). Ontvangst op het vliegveld en vertrek met Engels sprekende gids, kok en begeleider naar het Amazonia Cuyabeno
gebied (ca. 3 uur). Het gehele arrangement is inclusief gebruik van tenten, overnachting in lodge, ontbijt, lunch en diner.
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Ecuador

Amazone kanovaren
5 dagen

Expeditie Amazone
8 dagen

5 daagse kanoreis dwars door het Amazonegebied in
Ecuador. Peddelen in Canadese open kano’s met een
gids in de overweldigende natuur van het Amazone
regenwoud.

Het domein waar de natuur de mens overstijgt, het
Amazoneregenwoud. In het het gebied in Ecuador
peddelt u in een Canadese open kano de stromende
rivier af. De natuur vanuit een kano is mooier en
werkelijker. Het Amazoneregenwoud, het grootste
regenwoud op aarde met een oppervlakte van 7 miljoen km², 2,5 miljoen insectensoorten, 2.000 soorten
vogels en zoogdieren.

 Peddel ervaring in de Belgische Ardennen vanwege
de stroming belangrijk.
 Geschikt voor avonturiers die de jungle willen
ervaren.
Inbegrepen bij dit arrangement:
 vliegticket Quito - Lago Agrio
 transfer naar het Amazone gebied
 gids tijdens 5-daagse tocht
 (nacht)wandelingen
 piranha vissen
 bezoek lokale stam
 ontbijt, lunch en diner
 bagagevervoer (per boot)
 tent en overnachtingen in lodge
Aankomst en vertrek:
U wordt opgehaald op het vliegveld van Lagio Agrio
en vertrekt per bustransfer naar het Amazone gebied.
Na 5 dagen wordt u weer teruggebracht naar het
vliegveld.
Bijzonderheden:
De vlucht Amsterdam - Quito is niet inbegrepen.
Deze kunnen wij wel voor u verzorgen. Voor meer
informatie: info@kanoweekend.nl.
Prijs:
 5 dagen kanotrekking + Canadese open kano +
overnachtingen in tent / lodge
Vanaf 2 personen........................................ € 499,00 p.p.
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 Met de expeditie wordt er het eerste deel van de
tocht een kanotrekking gedaan dwars door het onbewoonde gebied.
 Let op: deze tocht is niet geschikt voor kinderen!
Inbegrepen bij dit arrangement:
 vliegticket Quito - Lago Agrio
 transfer naar het Amazone gebied
 gids tijdens 8-daagse tocht
 (nacht)wandelingen
 piranha vissen
 bezoek lokale stam
 ontbijt, lunch, diner
 bagagevervoer (per boot)
 4 nachten wildkamperen in de jungle
 3 overnachtingen in lodge
Bijzonderheden:
De vlucht Amsterdam - Quito is niet inbegrepen.
Deze kunnen wij wel voor u verzorgen. Voor meer
informatie: info@kanoweekend.nl.
Prijs:
 8 dagen kanotrekking + Canadese open kano +
overnachtingen in tent / lodge
Vanaf 2 personen........................................ € 999,00 p.p.
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Denemarken
Denemarken anders beleven
Denemarken is een prachtig land met
vriendelijke inwoners en op relatief
korte afstand van Nederland. Ideaal
voor een korte of langere vakantie
ook met het hele gezin.
De meerdaagse kanotocht kan prima gecombineerd worden met een verblijf aan één van de
mooie zandstranden, een bezoek aan legoland of
een verblijf in één van de prachtige vakantiewoningen
of Kro. Gaat u met gezin kanovaren dan kan dit uitstekend gecombineerd worden met een bezoek aan legoland,
het ligt op ca. 1.5 uur rijden afstand.
Denemarken ligt op slechts 490km rijden vanaf Utrecht. Via Hamburg en Flensburg bereikt u het vaste land van Jutland.
Kanovakantie in het merengebied Ten Oosten van Jutland ligt het Skjern River
National Park. Een heerlijk verlaten natuurgebied om met de kano het riviertje de
Skjern af te zakken met de stroom mee, slingerend door het Deense landschap.
Denemarken is een ideaal gebied voor een actieve vakantie in de natuur. Bij de
tochten over de Skjern kampeert u in uw eigen tent langs de rivier.
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Kanotrekking
over de Skjern
Kanotocht over de rivier de Skjern. Een gemoedelijk
riviertje welke regenwater verzamelt op Jutland en
deze afvoert naar het Rinkobing Fjord, een baai van
de Noordzee. Hier ligt de gelijknamige plaats Skjern.
 Het beginpunt van de kanotocht ligt vlakbij het
plaatsje Brande, ca. 90km ten zuidwesten van Aarhus.
 Goed bereikbaar met de auto.
 Het grootste gedeelte van de rivier en de wetlands
zijn beschermd gebied. De thuisbasis voor verschillende dieren waaronder de otter, atlantische zalmen
 Deze kanotocht is geschikt voor elke kanovaarder,
ook voor gezinnen.
 De overnachtingen zijn op eenvoudige kampeerplaatsen.
 Dit zijn geen campings maar eenvoudige plaatsen
voor een tentje met toilet, stromend water en kampvuur plaatsen.
 De totale lengte van de kanotocht is ca. 86km dit is
prima te doen in 7 dagen. Ook kunt u kiezen voor een
korte kanotocht of minder dagen.
 Er zijn geen landtransporten.

Inbegrepen bij dit arrangement:
 Canadese kano
 vervoer van de kano en 2 personen van/ naar het
beginpunt van de kanotocht
 zwemvesten
 waterdichte ton
 routebeschrijving
Bijzonderheden:
Niet inbegrepen is het vervoer van en naar Denemarken De startlocatie is goed te bereiken per auto, per
openbaar vervoer is de locatie moeilijk te bereiken.
De bestuurders van de auto (maximaal 2 personen),
worden teruggebracht naar het startpunt.
Deze kanotocht is dagelijks te maken in de periode
van 16 juni tot 30 september.
Prijs:
 3 dagen kanotrekking + Canadese kano +
eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 105,00 p.p.
 5 dagen kanotrekking + Canadese kano +
eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 162,00 p.p.
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België
Op ongeveer 4 uur rijden
België: een ander land, bergen vanaf het water, de
schitterende natuur en een lichte stroming. Een
geweldige ervaring. Bij de kanotocht
vertrekt u vanuit La Roche en
Ardenne om vervolgens uw
weg met de stroom mee
terug te slingeren naar het
kanocentrum.
De Ourthe vallei Met zijn schitterende
ligging in de diepe, dichtbeboste vallei
van de rivier de Ourthe vaart u door een
prachtig natuurgebied. U passeert onderweg mooie groene plekken om te picknicken, campings om te overnachten en geniet
van het kabbelende water. De Ourthe is een
echte regenrivier, daarom kunnen de waterhoogtes en snelheden verschillen. Zo dichtbij en
bijzonder avontuurlijk.
Combinaties met overnachting in tipi Het is mogelijk om bij het
kanovaren een lunchpakket te bestellen, de dag af te ronden met een barbecue of
een korte kanotocht van 2 uur te combineren met een mountainbike tocht.
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Kanotocht
over de Ourthe

Kanotrekking
over de Ourthe

De Belgische Ardennen is het land van de Lesse, Amblève en Ourthe. Avontuurlijk kanovaren tijdens een
8 of17 km lange tocht op een ongevaarlijk beginnerstraject.

Deze 2 of 3 daagse kanotrekking over de prachtige
rivier de Ourthe loopt onder andere langs La Roche.
De route is ongevaarlijk waardoor ook geschikt voor
beginners.

 U kunt kiezen voor een 1 of 2 persoons kano.
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen mee, mits zij kunnen
zwemmen.
 Iedereen krijgt een zwemvest dat men verplicht is te
dragen.
 Lekker blijven slapen in een tipi en barbecuen na
afloop behoort tot de mogelijkheden.

 Kamperen doet u in eigen tent op het terrein van
het kanocentrum.
 Vanaf het kanocentrum wordt u weggebracht naar
het opstappunt in Nisramont. Wanneer het water te
laag staat kan de route veranderd worden.

Inbegrepen bij dit arrangement:
 Kanohuur
 Transport
 Zwemvest
Bijzonderheden:
Minimale groepsgrootte voor één of meerdere overnachtingen in een tipi is 8 personen.
Prijs:
 kanotocht 8km
Vanaf 8 personen............................................€17,50 p.p.
 kanotocht 17km
Vanaf 8 personen............................................€19,50 p.p.
 kanotocht met bbq
Vanaf 2 personen...........................................€ 36,00 p.p.
 kanotocht met tipi-overnachting
Vanaf 8 personen............................................€13,00 p.p.
 kanotocht met 2 x tipi-overnachting
Vanaf 8 personen...........................................€ 25,00 p.p.

Inbegrepen bij dit arrangement:
 Kanohuur
 Transport
 Zwemvesten
Bijzonderheden:
Exclusief overnachtingen. Onderweg vaart u langs het
kanocentrum. Hier kunt u overnachten in eigen tent
voor € 5,00 per persoon. Bij de 3 daagse kanotocht
kunt u opgehaald worden na de eerste dag en naar
het kanocentrum gebracht worden zodat u daar kunt
overnachten. De volgende dag wordt u teruggebracht
naar het opstappunt van de tweede dag.
Prijs:
 3 dagen kanotrekking + Canadese open kano +
eigen tent
Vanaf 2 personen......................................... € 89,00 p.p.
Vanaf 4 personen......................................... € 79,00 p.p.
Vanaf 6 personen......................................... € 69,00 p.p.
 2 dagen kanotrekking + Canadese open kano +
eigen tent
Vanaf 2 personen........................................ € 69,00 p.p.
Vanaf 4 personen......................................... € 59,00 p.p.
Vanaf 6 personen......................................... € 49,00 p.p.
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Veiligheid & natuur
Zorg voor uzelf!
 Iedere deelnemer moet kunnen zwemmen.
 Op het nuttigen van alcohol in de kano gelden de
wettelijke maatstaven. Op het water geldt net als in
het gewone verkeer dat u rechts moet houden, met
uitzondering van groot water.
 Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk langs de kant
vaart.
 Geef zoveel mogelijk voorrang.
 Voor uw veiligheid is een zwemvest verplicht.
 Bij omslaan, denk eerst aan uzelf, de kano blijft
drijven.
 Ga bij onweer direct van het water af.
 Houdt bij flinke wind rekening en passerende boten
rekening met de golven. Dit doet u door ervoor te
zorgen dat de punt van uw kano altijd tegen de golven
in gaan of met de golven mee.
 Neem de kant waar de wind vandaan (hogerwal)
komt zo heeft u minder last van de golven.
 Borg uw bril!
 Zorg ervoor dat u waardevolle spullen waterdicht
verpakt, de gesp van de waterdichte zakken kunt u
het beste om de buizen heen slaan en tonnen kunt u
vastbinden.
 Zorg voor voldoende lucht in de waterdichte verpakking, zodat deze kan blijven drijven.

Zorg voor omgeving /
arrangement
De Peddel en samenwerkende Partners behouden zich
het recht voor om groepen te weigeren bij wangedrag,
waarbij er geen terugbetaling zal plaatsvinden van de
op dat moment gemaakte kosten. Vanzelfsprekend
neemt u uw eigen afval mee en gooit dit weg op de
camping.

Aansprakelijkheid
Alle deelnemers zijn aansprakelijk voor het behoud
van de uitrusting en ondernemen de kanotocht op
eigen risico en die van de medekanovaarders.
Bij personen onder de 18 jaar beschikt de hoofdaanvrager over een getekende verklaring van de wettelijke
vertegenwoordigers. Alle deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor het in bezit zijn van de benodigde reisdocumenten zoals geldige legitimatie / paspoort en/of
vaccinatiebewijs voor meereizende huisdieren.

Voorwaarden & reserveren
Na het maken van uw online-reservering krijgt u
uw ingevulde gegevens te zien en kunt u dit scherm
uitprinten via uw browser.
 Bevestiging reservering
Binnen drie werkdagen na ontvangst van de reservering ontvangt u van ons een definitieve bevestiging
dat uw arrangement op de betreffende datum nog
vrij is en voor u is geboekt. Hierbij krijgt u tevens het
verzoek per ommegaande 25% van de reissom aan te
betalen.
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 Vouchers binnenlandse boekingen en Belgische
Ardennen
Na ontvangst van de betaling ontvangt u dan de boekingsbescheiden en vouchers per post of bij lastminute reserveringen in pdf formaat.
Op deze vouchers staan de diverse arrangementsonderdelen, het overnachtingadres/ de overnachtingadressen en aantal personen vermeld. Deze vouchers
kunt u inleveren bij de receptie van de diverse accommodaties of verhuurbedrijven.

www.peddel.nl

 Vouchers buitenlandse boekingen
Na ontvangst van de eindbetaling
ontvangt u ongeveer twee weken
voor vertrek de reisbescheiden
als vliegtickets, bootovertocht en
de vouchers voor het geboekte
arrangement per post. Op verzoek
kunnen de vouchers op een eerder
moment geleverd worden in verband met het uitoefenen van uw
kanotocht op doorreis.
 Betalingsvoorwaarden
Nederland en België: Uiterlijk
vier weken voor vertrek dient
het resterende bedrag 75% van
de reissom bij ons binnen te zijn.
Buitenland: Uiterlijk zes weken
voor vertrek.
Op sommige locaties is de toeristenbelasting exclusief, deze dient u
ter plaatse te voldoen.
Voor onze eigen veiligheid en die
van onze Peddel Partners werken
we zo min mogelijk met contante
betalingen. Alleen op voorafgaand
e-mail/schriftelijk verzoek kunnen
we dit voor u regelen.
Bij Last Minute reserveringen met
een vertrekdatum binnen één
maand zullen wij u verzoeken de
volledige reissom aan ons over te
maken of electronisch te betalen.
 Bijkomende kosten
Bij reserveringen voor arrangementen in Nederland en België
wordt 7,50 euro administratie -en
reserveringskosten in rekening
gebracht.
Bij reserveringen voor arrangementen in het buitenland (m.u.v.
België) wordt 22,50 euro reserveringskosten en 13,50 euro p.p.
verplichte verzekering in rekening
gebracht. De verplichte verzekering is voor niet-gedekte schade
aan het gehuurde materiaal.
Uitzondering hierop vormen de
boekingen op arrangementen van

Buro Scandinavia en Nortrek die
SGR kosten en extra reserveringskosten in rekening brengen.
 Wijzigingen
Wijzingen door de klant in het
afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en
voorzover dit mogelijk is. Naast de
gewijzigde reissom bent u € 10,00
administratiekosten per groep verschuldigd, voorzover geen hogere
onkosten worden aangetoond.
Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10%
kan tot 6 werkdagen voor vertrek
kosteloos worden aangebracht.
Daarna geldt de laatst bekende
groepsgrootte. Voor vermindering
van het aantal deelnemers groter
dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast.
 Annuleren
De arrangementen zijn bij alle
weertypen in de diverse gebieden
uitvoerbaar. Mocht er sprake zijn
van “gevaarlijke” weersomstandigheden dan zullen we in overleg
met u het arrangement aanpassen.
Dit kan zijn dat de tochten verkort
worden of dat er een alternatief
geboden wordt op de betreffende
locatie.
 Annulering kan via de e-mail of
schriftelijk conform de volgende
voorwaarden:
Indien een overeenkomst wordt
geannuleerd is de reiziger naast
eventueel verschuldigde administratie -en reserveringskosten
de volgende annuleringskosten
verschuldigd:

 Bij annulering vanaf de 28ste
dag (inclusief) tot de 21ste dag
(exclusief) voor de vertrekdag: 40%
van de reissom.
 Bij annulering vanaf de 21ste
dag (inclusief) tot de 14e dag
(exclusief) voor de vertrekdag: 50%
van de reissom.
 Bij annulering vanaf de 14e dag
(inclusief) tot de 5e dag (exclusief)
voor de vertrekdag: 75% van de
reissom.
 Bij annulering vanaf de 5e dag
(inclusief) tot op vertrekdag: 100%
van de reissom.
 Overig
Deze voorwaarden zijn samengesteld voor alle kano-arrangementen en -reizen van:
Kanobedrijf “De Peddel” B.V.
2266 KJ Leidschendam
Tel: 070 - 317 91 91
e-mail: info@kanoweekend.nl
Kanobedrijf “De Peddel” B.V. is
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te ‘s Gravenhage.
Bij een geschil prevaleren de
voorwaarden van de VVV groepsarrangementen Nederland en de
ANVR reisvoorwaarden boven
deze voorwaarden.

 Bij annulering tot de 42ste dag
(exclusief) voor de vertrekdag de
aanbetaling.
 Bij annulering vanaf de 42ste
dag (inclusief) tot de 28ste dag
(exclusief) voor de vertrekdag: 35%
van de reissom.

De foto’s in deze brochure zijn o.a. afkomstig van
de Zweedse fotograaf © Staffan Widstrand, Buro
Scanbrit en van ZonderStropdas Company B.V.
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Mail of bel ons gerust:
info@kanoweekend.nl
070 - 317 91 91

Reserveren kan eenvoudig op:

www.peddel.nl
Of stuur ons een e-mail: info@kanoweekend.nl

