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Hyr stabila kanoter och kajaker

och upplev naturen från

vattnet!

 

Bokning och uthyrning

hos:
 

 

 

 

Båthamnsvägen 6

184 40, Åkersberga.

Tel: 08-540 212 10

 

kanotuthyrning@gmail.com
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Näsuddens naturreservat är en plats som har

förändrats under flera tidsepoker. Du kan till exempel

besöka en järnåldersgrav i Näs. I Reservatet kan du

dessutom hitta orkidén Adam och Eva, 

(Se, men icke röra) gräshoppsångare, törnsångare och

rosenfink. Storskarv syns allt oftare liksom havsörn. 

(Njut naturen, men icke störa.) 

Österskärs Havsbad är en underbar plats att gå i land

på, för både mat, glass och bad, där finns restaurangen

Solbrännan med oslagbar utsikt som bara en restaurang

vid vattnet kan erbjuda.

Vaxholm från kanot är något unikt. du får fantastisk

innerskärgård, skyddade vikar och en äventyrlig resa

dit såklart! När du kommer fram kan du njuta av en kul

dag i Vaxholm stad, eller en övernattning på Vaxholms

hotell, Kullö, Lillskär, Storskär eller någon annan fin ö

dit du enkelt paddlar. Väljer du att övernatta vid någon

av skären kan du se spår efter Sveriges försvar mot

ryssarna från 1600-talet, då ett stengrund gjort för att

stoppa ryska flottan fortfarande finns kvar, med ett

djup på under en meter.

Med tält och stormkök så kan du ta

resan ännu längre. Antingen på våra

förslagna tältplatser eller en plats du

hittar själv. Det finns många stränder,

öar och klippor perfekta att gå iland på

under kanotturen. 

Kom ihåg allemansrätten, visa hänsyn,

lämna inget skräp i naturen.

N Ä S U D D E N S  N A T U R E R E S E R V A T

Erbjuder ett kulturlandskap med stor omväxling.

Här finns det berg med fin utsikt, gammal

naturskog, öppna slåtterängar, beteshagar och fina

stränder att gå i land på. Perfekt för  picknick! 

(Tar ca 1-2 timmar tur och retur)

V A X H O L M  

Att paddla till Vaxholm med 1500-talets fästning och

idylliska färgglada hus är en dagsutflykt där resan är

lika fantastisk som destinationen. Den tar er runt öar,

under broar och förbi stränder med vackra skogar. 

(Kan ta mellan 8-12 Timmar tur och retur, att

övernatta är rekommenderat)

Från Åkersberga har du

tillgång till Stockholms bästa

paddelvatten för både

erfarna och nybörjare. 

Med Långhundraleden

svårframkomlig i sommar blir

det även helt nya äventyr!


