Bike and hike - kano´n

Kombiner kanoturen med at vandre og cykle. Gudenådalen er oplagt til at udføre
forskellige aktiviteter - en adventure tur!
Grundelementerne i et adventurerace er fod, vand, hjul og navigation. Netop disse 4
elementer kan fint indgå i en tur ved Gudenåen. Ikke som et race men som grundlaget for
spændende adventure tur ved Gudenåen. Brug fantasien (og lysten) og planlæg en sjov
adventure tur. Ind tænk i jeres planlægning (navigation) grundelementerne i “Hike and
bike - kano”:
• Hike: Vandretur på trækstien langs Gudenåen.
• Bike: Mountainbike i Gudenådalen.
• Kano: Kanotur på Gudenåen.
Kombiner aktiviteterne som det passer jer bedst.
Turforslag
Kongensbro - Randers, med 2 overnatninger.
1. dag
• Hike: Kongensbro - Tangeværket
• Kano: Tangeværket - Bjerringbro
• MTB: Eftermiddags eller aftentur omkring Bjerringbro
• Overnatning på Bjerringbro Teltplads
2. dag
• MTB: Formiddag omkring Bjerringbro
• Kano: Bjerringbro - Ulstrup
• Hike: Ulstrup - Langå
• Overnatning på Langå Camping

3. dag
• Kano: Langå - Fladbro
• Hike: Fladbro - Randers
• Turen slutter ved Randers Regnskov
Råd og vink til planlægningen
Hovedaktiviteten kan være en kanotur, som eksempelvis ovenstående, men
hovedaktiviteten kan også være en cykel- eller vandretur. Fælles er, at I er på tur og kunne
godt tænke jer, at næste strækning er en anden transportform. I kan eksempelvis være på
cykeltur eller måske ønsker I at placere jeres cykler et sted på strækningen for at benytte
cyklerne senere. Vi i Outdoor Bjerringbro er behjælpelige med logistikken, hvis I
eksempelvis ønsker at få transporteret bagagen. Kontakt os.
På en flerdagstur i kano er det også muligt, at tage en “slapper” for armene, og fx lade
kanoen ligge en dag på campingpladsen, og så tage en tur på mountainbike. Kør evt.
cyklerne ud til campingpladsen i forvejen. På flerdagsture i kano giver vi kr. 100 i rabat,
hvis kanoen ikke sejler en hel dag.
Kontakt:
Outdoor Bjerringbro
Tlf. 3028 0048
www.natouren.dk

