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Information
Län: Stockholm
Kommun: Vaxholm
Kategorier: Kanot och kajak
Position: 59.4175,18.3144

Kontaktuppgifter
Tel: 08-54137790
E-post: info@kanotcenter.com
Hemsida: https://kanotcenter.com/
Facebook: https://www.facebook.com/SkargardensKanotcenter/

Beskrivning
Baserat på Resarö nära Vaxholm i hjärtat av Stockholms
skärgård, erbjuder vi guidade turer, kajakuthyrning,
gruppaktiviteter och kick off i paradiset på 30 000 öar. Vi erbjuder
allt du behöver för havskajak & friluftsäventyr! Genom dessa
tjänster vill vi stödja idén om hållbar turism, i harmoni med
naturen och respekt för miljön och andra människor. Välj ditt
unika sätt att upptäcka Stockholms Skärgård och följ med i detta
uppdrag!

Vi erbjuder:
- kajak, kanot, SUP och cykel uthyrning
- kajaksemester paket med friluftsutrustning
- guidade turer, kajakkurser, SUP intro turer
- vinterpaddling
- vedeldad bastu
- företag, skol och grupp utomhusaktiviteter
- egen ö med vår Base Camp 
- försäljning av nya eller begagnade kajaker

Skärgårdens Kanotcenter började 1994 med en fantastisk
passion för kajakpaddling och Stockholms skärgård med sina
tusentals öar och granitskär spridda över hela Östersjön. Baserat
precis här vid kusten delar vi vår passion för att utforska paradiset
som vi kallar hem.

Priser
Besök vår hemsida för mer information.

Öppettider
Guidade turer året runt vid bokning.

Bokningar för uthyrning
från 1 maj till 30 september
Mån - Fre: 10 - 18
Lör - Son: 9 - 18

Drop in välkommen varje dag juni-augusti under ovanstående
öppettider.
Övrigt datum och tid kontakta oss.

Vägbeskrivning
Vår unika plats ligger precis vid havet vid dörren till Stockholms
skärgård bara 30 minuter från Stockholm. 

Skärgårdens Kanotcenter ligger på en lugn gata 3 km från
Vaxholm, i Stockholms mellersta skärgård. Hit kommer du enkelt



med båt, buss eller egen bil året runt.
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