AKTIV SEMESTER - HÖGA KUSTEN

2-dagars paket med stigcykel, kajak och boende
Här är ett paket för dig som vill ha en aktiv semester med
möjlighet till såväl adrenalin som vacker natur och fina
vyer. I detta paket paddlar ni fram längs kusten eller
Ångermanälven och upptäcker tjusningen med heldämpade MTB cyklar på vårt stigsystem på Hemsön. Ni bor
bekvämt på vandrarhem Pärlarö gård vid Ångermanälvens mynning, med frukost och lunchpaket inkluderat.

UPPLÄGG

Ankomstdag: Ni anländer till
Pärlarö gård på fastlandet, checkar in mellan kl.15-19 och gör er
hemmastadda hos Mia och
hennes gäng. I delat kök lagar ni
medhavd middag.
Dag 1: Laddade efter en god
natts sömn och en härligt
frukostbuffé, där ni också plockar
ihop ert lunchpaket, tar ni färjan
över till Hemsön. Färjan är gratis,
tar 5min och avgår varje hel och
halvtimme. På Hemsön möter vi
er och introducerar er till våra
heldämpade trailcyklar. Vi ger er
tips på tur utifrån era förväntar
och behov av utmaning. En paus
med fantastisk utsikt vid restaurangen vid Hemsö Fästning är

DETTA INGÅR

- Boende 3 nätter på Pärlarö gård (inkl lakan,
handduk och städning).
- 3 frukost och 2 lunchpaket
- Kajakhyra inkl nödvändig utrustning 1 dag.
- Hyra av heldämpad MTB-cykel 1 dag.

närmast obligatoriskt. Eller varför
inte middag innan ni lämnar ön?
När benen är trötta återvänder ni
till alla bekvämligheter på Pärlarö
gård och laddar om.

Dag 3: Frukostbuffén är serverad
och ni checkar ut senast kl.11
och åker vidare mot nya upplevelser. Städning ingår i paketpriset.

Dag 2: Med frukost i magen och
lunchpaket i packningen tar ni er
över till Hemsön med 9.30 färjan.
Nu får nu bekanta er med våra
fina Prijonkajaker och all utrustning som behöver för en dag på
vattnet. Vi går igenom utrustning, väderprognos och tittar på
turförslag utifrån era önskemål.
Vi visar gärna paddelteknik och
följer med er en stund på vattnet
om ni är ovana paddlare. Ni får
nyttja kajakerna hela dagen och
kan möta solnedgången på
vattnet om ni så önskar.

Boendet är del i dubbelrum eller
fyrbäddsrum. Möjlighet till
enkelrum finns. Middagarna
lagar ni själva på Pärlarö gård i
fullt utrustat självhushållskök.
Delad dusch och toalett. Närmast
matbutik ligger en mil från
Pärlarö gård/Hemsön. En à la
carte restaurang finns vid Hemsö
Fästning med Bottenhavets bästa
utsikt. Aktivitet för dag 2 och 3
kan växlas beroende på väderförhållanden och era önskemål

PRIS

BOKA
info@hemsokajak.se

3495:- per person
Paketet tillgängligt
Torsdag till söndag under
maj-midsommar. Alla dagar i
veckan från midsommar - v 30.
Efter överenskommelse from v.30

VILLKOR

Kajakpaddling kräver att ni
måste kunna simma minst 400m.

