Resplan 2016
Dag: 1
Möt oss på Runmarö i Stockholms mellan skärgård.
Runmarö är en av de större öarna ute i skärgården
och även en av de enklaste att nå från fastlandet.
Det finns dock inga hotell på ön.
När du anländer med taxi båt till vår kajak bas på
eftermiddagen kommer vi att börja med en fika och
gå igenom säkerhetsplanen. Vi kommer även att
svara på frågor om utrustning och kläder etc. som ni
vill ha med er.

Innan vi börjar paddling kommer vi att gå igenom kajak tekniker och säkerhet. Första dagen, paddlar
vi en kort bit för att vänja oss vid kajaker och ha mer tid att sätta upp lägerplatsen.

Boende: 2person tält
Måltider: Lunch och middag

Dag: 2-4
Vakna upp till doften av nybryggt kaffe och te. Din guide
förbereder alla dina måltider under din tur, så att du kan koppla av,
gå över öarna, titta ut efter djur både under tid som vi paddling och
när vi stannar för kvällen eller över lunchen.
Vi har inga fasta rutter, väder och vind och gruppens styrka
bestämmer hur långt vi paddlar. Du kommer att få paddla igenom
både trånga passager mellan öarna och korsar små som långa
överfarter.
Du kan upptäcka en massa fåglar som spenderar sommaren ute i
skärgården, samt örnar, sälar, minkar, och ibland även älg och
rådjur på öarna. Naturligtvis desto mer tid du spenderar i
skärgården, desto mer troligt är det att du ser djuren.
Kvällar och middag kommer att spenderas i lägret, ni får gärna medbringa vin eller andra
alkoholhaltiga drycker (endast för konsumtion när vi har slagit läger för natten).
Vi paddlar någonstans mellan 4h och 6h om dagen, beroende på vilken tur ni har bokat.

Boende: 2person tält
Måltider: Frukost, lunch, middag och snacks
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Sista dagen:
Efter frukost, försöker vi torka all utrustnings så
mycket som möjligt och packar ner det snyggt
så det är redo att åka ut igen med nästa
övernattnings grupp.
Vi kommer att äta lunch på en ö nära vår bas.
Väl tillbaka på kajaken bas kommer vi att packa
upp kajakerna och gå igenom utrustningen - för
att se till att vi inte har lämnat något ute på
öarna.

Taxibåten tar er tillbaka till fastlandet, där lokal bussen tar er till centrala Stockholm. Vi
rekommenderar att du tillbringar en natt i Stockholm där du kan få en dusch och god natts sömn
innan ni resor vidare.

Boende: Ingår ej
Måltider: Frukost och lunch

Anmärkningar angående resplanen: Vi kommer att göra vårt bästa för att följa tidsplanen beskriven
ovan. Emellertid kan resplanen förändras på grund av orsaker utanför vår kontroll såsom olyckor,
skador, vind och/eller dåligt väder.
Observera: Även om det finns en bra möjlighet att se vilda djur under hela turen, kommer frekvensen
och närheten av dessa iakttagelser slutligen fastställas av djuren själva. Lita på att era guider vet de
bästa platserna att se djuren.
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