Vildmarksdag i Marstrand

Upplev känslan och friheten att glida omkring i en kajak under den tid på året då alla
bullrande fritidsbåtar lagts i ide och hav och skärgård ligger lika ödsliga som de alltid
gjort. Det är då den naturnära besökaren stilla dagar kan uppleva den totala tystnaden
tre mil från Göteborgs centrum.
Vi vill slå ett slag för den fantastiska och folktomma vildmark som faktiskt finns inpå
knutarna under den tid som inte kallas sommar - att njuta av vackra brittsommardagar
i oktober, uppleva ljuset under gråkulna dagar i november, havsfågelflockarna i
december, nyisens klirrande mot stäven i januari, vinterpaddling i februari och naturens
uppvaknande i mars till maj, men också att känna välbefinnandet och värmen spridas i
kroppen av de mjuka paddelrörelserna.
Vi blandar föredrag om jordens avlägsnaste vildmarker och egna paddelupplevelser i
världsunik skärgårdsmiljö med en av marknadens stabilaste kajaker.
Söndag:
10.30 Samling, fika och framtagning av kajaker.
10.53 Buss från Göteborg ankommer.
11.00 Introduktion och paddelteknik.
11.30 Kajakpaddling tillsammans med erfarna guider. Vi låter naturen, det vill säga
väder och vind, bestämma vart vi riktar stävarna. För den som hellre vill hålla sig
på landbacken finns möjligheten att möta havsluften under en rundvandring på
Marstrandsön.
15.30 Vildmarksföredrag av Svante Lysén från hans senaste vildmarksår på Grönland.
17.00 Frågor och avslutning.
17.35 Buss avgår till Göteborg.
Planerade söndagar fram till sommaren 2006: 29 jan, (ev. 5 mars), 19 mars, 23 april, 21
maj.
5 – 20 deltagare.
Vi reserverar oss för förändringar pga väder.
Pris: 400:- Har du egen kajak är priset 300:-(önskas mat tillkommer 100:- för lunch och
100:- för middag)
Medtag lämpliga kläder.
Lördag:
För dig som önskar finns möjlighet till övernattning och att under en hel dag uppleva
en kajaktur på egen hand dagen före vildmarksdagen. För detta alternativ tillkommer
100:- för kajakhyra samt 195:- för övernattning på Båtellet (vandrarhem) tel.0303-600 10.
OBS: Specialarrangemang på andra tider än ovan erbjudes för grupper.

Kontakta: Reidar Forsberg, Marstrandskajaker för information och bokning.
TEL: 0303-607 42, 070-62 60 742
www.marstrandskajaker.se info@marstrandskajaker.se

