En dag på Hasselasjön!
Hyr kanot med transportvagn och promenera
med den till och från Hasselasjön med
utgångspunkt från vårt pensionat.

KANOT

Exempelvis:
Sjösätt vid Franshammars kraftstation och ta
upp vid underbara Hasselabadet med café.
Där ni kan bada i både sjö och tempererad pool.

Hyrpriser!
Flytvästar, paddlar och transportvagn, ingår i
kanothyran.

Vill du uppleva vildmarken och dess
vackra vattendrag med kanot?
Vi har utrustningen och guiderna.

Dagshyra:
Weekendhyra:
Veckohyra:

Dagshyra:
Weekendhyra:
Veckohyra:

Kanot

M12 tält

300 kr
600 kr
1000 kr

300 kr
600 kr
1000 kr

Kanotsläp

Badtunna

400 kr
600 kr
1250 kr

x
1200 kr
1800 kr

Utkörning av utrustning 370kr per timme.
Övrig utrustning: kåta, sovsäck, wok,
fiskeutrustning mm. efter överenskommelse.

VÄLKOMMEN!

Besök oss gärna på

www.facebook.com/aventyrsmastarna

Bäversafari i Framsängsån!
Denna kanotsafari riktar sig till er som vill ha en
spännande kvällstur med stora möjligheter att
skåda bäver och övrigt vilt.
Prisexempel: Familj om 4 personer 3290 kr.
För grupp om 6-15 personer 650 kr / person.
Detta ingår i priset:
Fika med varm och kall dryck.
5 timmar med guide.
Nybörjare? Det går bra. Vi går igenom teknik
och säkerhet, tillsammans med er.

Kanotsafari med vildmarksspa!
När ni checkat in på Vildmarksbyn, serverar vi
lunch från vår muurika. Kanotsafarin startar
sedan i Kölån och ni paddlar tillsammans med
guide ca 5 timmar. Under safarin serverar vi
fika. När ni kommer tillbaka till Vildmarksbyn
blir det middag, spa, övernattning i kåta och
frukost.
Pris per deltagare 2300

Denna Safari kan utökas med tältövernattning
vid slutpunkten.

Är det så en
bäverhydda
ser ut!?

kr (minst 5 personer).

Allt detta ingår i priset:
Guidad kanotsafari 5 timmar i en
Kanadensare Trapper 520 .
Boende i kåta med öppen eldstad.
Lunch, fika, middag och frukost.
Vildmarks konferenslokal.
Samtliga priser är inklusive moms.

Samling på Pensionat Björken
i Hassela om inte annat avtalats.
Pensionatet ligger vid korsningen
Sundsvallsvägen-Bergsjövägen,
mellan coop och macken

Abborrfiske i Ässjöarna!
Denna kanotsafari riktar sig till familjen som vill
ha en spännande dagstur med tid för samvaro.
Chansen att få grilla din egen abborre är stor.
Prisexempel: Familj om 4 personer 3290 kr.
För grupp om 6-15 personer 650 kr / person.
Detta ingår i priset:
Fika med varm och kall dryck.
5 timmar med guide.
Abborrfiske med spinnspö.

Torggränd 4 820 78 Hassela

Boka på telefon eller mail
Johan
070-3728555
Frederik 070-7573500
info@aventyrsmastarna.se
www.aventyrsmastarna.se

