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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Lerum
Kategorier: Kanot och kajak
Position: 57.8219,12.4201

Kontaktuppgifter
Tel: 0302-323 63
E-post: info@sjolyckan.se
Hemsida: www.sjolyckan.se

Beskrivning
Välkommen till Sjölyckans Kanotcenter i Tollered -Vi hyr ut
kanoter, båtar och flotte! Vi har öppet året runt!

I över 20 år har vi varit verksamma i Tollered!

Mitt i Göteborgs Insjörike serverar vi fräscha, svensktillverkade,
osänkbara kanadensare.

Flera leder och turförslag i ett av Västsveriges finaste
paddelvatten. Helgturen ´Tollered Runt´ tar dig smidigt igenom
7-10 olika vattendrag.

Fina fiskevatten, vacker natur, mängder av obebodda öar och
stränder.

KANOTER
Vi hyr ut Linders största svensktillverkade aluminiumkanadensare
som tål det mesta. Har volym och lastkapacitet för
långfärdspaddling med hela familjen. En osänkbar kanot med en
vikt på endast 38 kg. Den är även godkänd av Sjöfartsverket med
lastkapacitet på 400 kg.

FLOTTE
Vi hyr ut vår motordrivna flotte för sällskap. Flotten är lika lämplig
för 2 som för ca 20 personer, perfekt för grillutflykter,
bad/fisketurer och liknande.

Flotten är även mycket lämplig för rörelsehindrade.
Flotten är utrustad med solstolar, bord och grill. Flotten är ca 4x6
meter och försedd med räcke runt om. Flytvästar ingår.
Motorn har elstart och du styr bekvämt med ratt.

BÅT
Båtarna vi hyr ut, Zegul 3800, är speciellt framtagna för fiske.
Båtarna är så stabila att två-tre vuxna utan vidare kan stå upp på
den rejäla relingen utan att båten kränger! Du kan hyra med eller
utan elmotor.

I Tollered finner du också flera sevärdheter, boenden,
restauranger och butik.

Vill ni veta mer om oss så kika in på vår hemsida!

Priser
Kanadensare - Inkas 525 AL



Inklusive paddlar, flytvästar, karta och
kanotvagn.
Pris: SEK 400:- / påbörjat dygn.
Ut- och återlämning i samband med dygnshyra sker på
förmiddagen

Öppettider
Kanoter bokas i förväg.

Vägbeskrivning
Bara 20 min med bil från Göteborg. Vid E:20, 33km nordost om
GBG. Avfart Tollered ett stenkast från Nääs Fabriker.
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