
KLASSETUR I KANO
med instruktør og forsikring

+ Skolen ud i det fri  + Unikke oplevelser, samarbejde og samvær 
+ Frisk luft og flot afvekslende natur  + Aktiv læring og udvikling 

Gudenåen og området omkring Ry danner de perfekte rammer for årets aktive klassetur.  

Vi ønsker at sikre børn og unges adgang til naturens mange muligheder. Som følge af den 
øgede opmærksomhed på sikkerheden ved sejlads, tilbyder vi derfor, i samarbejde med  
DiTFRiLUFTSLiV, klasseture med kanoinstruktør og passageransvarsforsikring.  

Før turens start skriver instruktøren en sikkerhedsinstruks, og giver samlet intro til sejladsen.  
Instruktøren følger med gruppen, og gruppen er dækket af vores passageransvarsforsikring  
under sejladsen. Dette er jeres sikkerhed for en tryg sejlads.  

Kanosejlads og et aktivt friluftsliv skal være tilgængeligt for alle. Er der elever med et  
handicap i klassen, har vi lift- og sikkerhedsudstyr, samt specialsæder parat, så alle kan  
deltage og føle sig sikre under turen. 

+ se mere på bagsiden…



Turforslag: Ry til Gl. Rye teltplads (2 dage) 
Strækningen består af mindre søer og å-strækninger og vil give jer mange gode og unikke  
naturoplevelser. I kan se isfugl, lappedykker, svane, fiskeørn og fiskehejre.  

Ved den sydlige bred af Gudensø findes en rasteplads, hvorfra der er stiforbindelse til Øm  
Kloster. Her vises arkæologiske fund om munkenes lægekunst og en klosterhave med  
datidens lægeurter. Der er mulighed for at raste ved Emborg Bro, hvor der er toilet, borde  
og bænke. 

Lidt længere fremme løber Salten Å ud i Gudenåen. Her skal I sejle et lille stykke mod  
strømmen ad Salten Å for at komme til Gl. Rye teltplads. Foretrækker I at overnatte på  
Klostermølle teltplads, sejles i stedet videre ad Gudenåen mod Mossø. 

Strækning:    Ry - Gl. Rye teltplads - tur/retur 
Sejladstid pr. dag:   ca. 3 timer  
Antal passagerer:  18-27 pers. (max. 3 pers. pr. kano) 
Antal kanoer:   9 stk. 

Inkl. udstyr, kort, instruktør og forsikring      6.100 kr. 
Ekskl. forplejning og overnatning 

Inkl. udstyr og kort           3.150 kr.  
Ekskl. instruktør, forsikring, forplejning og overnatning 

Ekstra instruktørtimer: 200 kr. pr. påbegyndt time	 	  
Ekstra kanoleje inkl. udstyr: 175 kr. pr. dag	 	  
Priser er inkl. moms

Vi tilbyder også mange andre ture. Kontakt os for mere info, yderligere forslag og tilbud. 

	 	 	 	 Se mere på www.kanoferie.dk       
	 	 	 	         

I DiTFRiLUFTSLiV kan vi også levere enkeltstående aktiviteter til jeres arrangement.  
Træklatring, svævebane, kæmpegynge, orienteringsløb og meget andet. Eller hele pakken 
med programlagte aktiviteter, overnatning i tipi eller lavvu, forplejning og instruktører. Alt i 
samråd med jer, så I får det ønskede resultat. Vi råder over et bredt netværk, der alle er 
eksperter på netop deres felt, så vi kan sammensætte det bedste hold til jeres tur.  

	 	 	 	 Se mere på www.ditfriluftsliv.dk       

Med venlig hilsen  
Ry Kanofart & DiTFRiLUFTSLiV 

Kontakt os på 
8689 1167 
ry@kanoferie.dk
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