KAJAKHELG PÅ ÄLGÖFJORDEN, BOHUSLÄN.

Fredag
Vi samlas hos Annelie på Zanzibar Garden Café i Tjuvkil som ligger nära Marstrand. Samling på
Caféet kl.18.00. Kl.19.00 äter vi en lax-och räktallrik från rökeriet som finns i trädgården.
Svante håller en introduktion.
Logi : Zanzibar Garden Café med sovsal & frukost. Tag med egen sovsäck samt handduk.
Lördag
Frukost på Zanzibar Garden Café därefter går vi ner till Tjuvkilshuvud, ca 800 meter där kajakerna
väntar på oss. Vi paddlar enmanskajak eller tvåmanskajak beroende på vad du har bokat.
Vi börjar vårt äventyr med att paddla tre kilometer västerut. Kanske får vi syn på knubbsälar innan
vi sätter kurs mot den vackra och spännande Älgön med sina stora ljunghedar och branta stup.
På vägen dit passerar vi en rik bank med musslor som vi plockar och grillar till kvällen. Vi äter
lunch på den 96 meter höga toppen som bjuder på en makalös utsikt över ön och den omgivande
skärgården.
Efter den uppfriskande vandringen paddlar vi vidare till Lilla Dyrön och Kärrsön där vi hoppas att
möta dovhjortar. Efter fika glider vi vidare till den trolska ön Katten där vi fyller magarna med den
bohuslänska specialiteten äggost, innan vi reser en tältkåta som skall ge oss skydd för natten. Det
är samma kåta som användes under vildmarksåret på Svalbard, så en och annan isbjörn har tassat
runt detta tält. Troligtvis inte denna natt. Här kan vi vandra och umgås. Tag med egen dryck till
middagen som vi grillar på öppen eld..
Fåglar är förstås något vi ser under vår tur så du behöver kikare och eventuellt en fågelbok.
Söndag
Efter en lugn och rejäl frukost tar vi kurs mot den 130 m höga Brattön, även kallad Blåkulla,
häxornas hemvist. Den spektakulära ön som är högst av alla västkustens öar har en speciell
topografi och ser nästan vulkanisk ut. Vår matsäck äter vi på Brattöns topp medan vi njuter av en
milsvid utsikt över södra Bohuslän. Efteråt väntar ett besök i en sägenomspunnen grotta. Tag med
pannlampa eller ficklampa.Vandringen på Brattön tar ca 3 timmar.
Framåt eftermiddagen/kvällen avslutar vi turen i Tjuvkil på Zanzibar Garden Café.
I resans pris inkluderas:
Alla måltider från fredag middag till och med söndag.
Logi i två nätter. Svantes bok: ”Under frihetens himmel ”
Kajaker och guidning.
Vill du boka en middag på söndag (100 kr) eller ytterligare en
övernattning på Zanzibar Garden Café (300 kr) så går det bra.
Meddela detta vid bokningen.
Priset inkluderar ej: Dryck. Vatten kommer med båt till vår
lägerplats. Kaffe och te håller vi med men du fyller din termos med varmvatten.
Packlista
Sovsäck och liggunderlag.
Handduk, ev. badkläder och tandborste.
Termos, matlåda, tallrik, bestick. Kök … om du har..

Vattenflaskor: 2 liter, ev.vinflaska samt övrig dryck.
Pannlampa, kikare ev.fågelbok.
Regnkläder, varma kläder samt ombyte. Stövlar.
Viktigt! Packa i små vattentäta packpåsar/väskor
Om du inte har så säljer Annelie detta i butiken i Tjuvkil.
Liten ryggsäck till vandringarna.
Sandaler
Lite godis/frukt.
Du bör vara simkunnig och ha ganska god kondition för att deltaga på denna resa. Bra om du har
suttit i en kajak förut.
Vi hyr våra stabila kajaker från Marstrands kajaker.
Välkommen! Vi vill paddla med dej.
------------------------------------------------------------------------

LÅNGTUR LÄNGS BOHUSLÄN
Under påskveckan planerar vi en 7-dagars kajakpaddling längs Bohusläns fagra kust. Det
här är en tid då skärgården sprudlar av liv. Ejdrarna spelar överallt, gässen har fullt upp med
häckningsbestyr och vadarefåglarna flyttar norrut. Fritidsbåtarna har ännu inte kommit i vattnet.
Det är bara vi och vildmarken.
Vi träffas på kvällen i Tjuvkil där vi äter en god middag och lär känna varandra. Dagen därpå blir
det transport till starten som vindförhållandena bestämmer. Förmodligen paddlar vi söderut med
start i Grebbestad och låter vädret bestämma hur långt vi kommer. Blir det bra väder är det ingen
omöjlighet att nå ända ner till Tjuvkil. Blir det blåst gör vi många strandhugg och blir hämtade på
vägen.
Våren 2006
Datum för vårens paddlingar är:
31 Mars-2 April (Helg)
15-23 April (Veckopaddling)
12-14 Maj (Helg)
2-4 Juni (Helg)
Helgpaddling: 3000:- . Med egen kajak är priset 2500:Veckopaddling: Pris 7000:- . Har du egen kajak är priset 6.300:Ca 10 deltagare
Expeditionsledare: Svante Lysén och ytterligare en guide, ev Annelie.
Anmälan till:

NATUR RESOR ANNELIE UTTER AB
www.naturresor.com
annelie.utter@naturresor.com
Alla resorna uppfyller kraven på ekoturism, och erbjuder goda

fotomöjligheter. Vi reser alltid i små grupper
Kontoret i Tjuvkil samt ”Zanzibar Garden Café” och ”Butiken”
Tfn. 0303 22 50 80
Mobil 0707 222 337
Natur Resor Annelie Utter Tjuvkil PL 410 442 75 Lycke
Kontoret i Lindome Tel. 031 990125 eller 99 01 91 Fax 031
94 08 18
Lillemor Utter Fagaredsliden 2 PL 1130 437 41 Lindome
Förfrågningar går också att göra hos:
Svante Lysén, Hagstorp 190, 442 93 Kareby
Tel: 0303-22 22 23
Mobil: 0733-14 28 37

Uppladdningsmiddag

Grottvandring

Vart skall vi?

Lunch på Älgöns topp

Läger på ön Katten

