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Information
Län: Värmland
Kommun: Arvika
Kategorier: Kanot och kajak
Position: 59.6251,12.5945

Kontaktuppgifter
Tel: 0570-18245
E-post: info@arvikacanoe.se
Hemsida: www.arvikacanoe.se
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Arvika-Kanot-Turistcenter/3314
61273974

Beskrivning
´The Swedish lake district´ och är ett av Sveriges vattenrikaste,
med många sjöar och älvar. Här finns ca 800km kanotleder. Vi
kan erbjuda er 10 olika turer, allt från nybörjarturer till de mer
krävande, för enskilda, familjer eller mindre grupper. Landskapet
varierar från utpräglad vildmark till jordbrukslandskap från 1800-
talet. Under kanotturerna finns det gott om möjligheter att att
uppleva både natur och kultur. Det finns ett rikt djurliv med gott
om bäver, älg och fåglar.
Kanotturerna startar antingen direkt från vårt center i Arvika eller
efter transport till särskild startplats.

Priser
från 190 kr per dag.

Öppettider
Vatten aktiviteter from 15 maj tom 15 september, alla dagar. 
Andra aktiviteter april tom december.

Vägbeskrivning
Från Oslo: Kör mot Konsvinger, väg 2. Fortsätt mot
Charlottenberg - Tull - och sen mot Arvika. I Arvika kör du mot
Säffle 175:an
Följ Camping/Kanotcentral skylten.

Från Göteborg: Besök www.stenaline.com för ytterligare
information om avgångar. Följ väg 45 genom Trollhättan,
Vänersborg, Mellerud, Åmål och Säffle
följ sedan väg 175 tills du kommer ca 5 km söder om Arvika, där
kommer ni att se skylten ‘KANOTCENTRAL’ 
sväng vänster, fortsätt ca 700 meter till Arvika Kanot &
Turistcenter.

Från Stockholm:  Följ väg 61 mot Arvika. Första rondellen sväng
om mot Säffle 175.
följ sedan väg 175 tills du kommer ca 5 km söder om Arvika, där
kommer ni att se skylten ‘KANOTCENTRAL’ 
sväng höger, fortsätt ca 700 meter förbi campingen till Arvika
Kanot & Turistcenter.
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