Fjordpadling (3 timer)
På tur til Flåm ? Bli med en av våre 3 timers turer på
Aurlandsfjorden. Det er akkurat lenge nok til å få en følelse
av det fredelige fjordlandskapet. Fra stranda i Flåm vil en
erfaren Njord guide ta deg ut på vannet og lære deg det du
trenger for å få en uforglemmelig opplevelse i kajakk og
samtidig guide deg gjennom landskapet og området sin
historie. Vi padler ut Aurlandsfjorden, på veien vil vi se
Ottarnes Bygdetun og Fronneset med sine gravhauger fra
Vikingtiden. Er vi heldige vil vi få se både sel, oter og niser.
Turen er lett og man trenger ingen forkunnskaper før man
melder seg på. Vi bruker litt tid (ca 30 minutt) på instruksjon
i starten før guiden fører deg trygt ut fjorden. Vi bruker
stabile, doble kajakker, men om du har erfaring kan du bruke
en enkel kajakk. Turen egner seg godt for familier.
Daglige avganger kl 12.00
Prisar på nettsida vår
Barn mellom 5 og 13 må være ifølge med en voksen
Oppmøte 15 minutt før avgang. Booking på
post@kajakk.com eller telefon 913 26 628

Den Gamle Kongestien (4 timer)
Dette er en kombinert padle og fottur. En ideell måte å oppleve
Fjord Norge på. Vi padler til Fronnes der et gammelt sagn forteller
at Kong Sverre kom ned t etter å ha vært værfast i fjellet i 1177.
Han oppholdt seg her i flere dager før han reiste videre. Lite vet vi
hva han gjorde her ute på neset. Kanskje syns han området var så
vakkert at han tok seg noen dager fri?
Vi starter turen på stranda i Flåm med en god introduksjon til
utstyret og hvordan man skal padle. Deretter padler vi ut
Aurlandsfjorden, hvor de heldige får se sel, oter eller nise på nært
hold. Etter en rundtur på fjorden går vi i land på Fronneset. Dette
er et område som er lite kjent, men som skjuler flere naturskatter.
Stien snor seg oppover og gir oss en fantastisk utsikt utover fjell og
fjord, med ville elvejuv og magiske badekulper som innbyr til et
forfriskende bad. Vi vil følge denne stien i 15-20 minutt, turen er
ikke tung.
Turen egner seg veldig godt for familier og førstegangspadlere, og
krever ingen erfaring. Våre guider gir deg en sikker innføring i
havkajakk og gir deg en flott naturopplevelse.
Utstyr: Vanlige uteklær er obligatorisk, ta gjerne med niste og sko
(ikke flip-flop sandaler).
Tidsbruk: Vi vil bruke ca 30 min på å tilpasse utstyr og instruksjon.
Padleturen varer ca en time og vi bruker ca 1,5 time på Fronneset
før vi returnerer til Flåm. Totalt varer turen i ca 4 timer.
Daglig avgang hver dag klokka 10.00 og 15.00
Prisar på nettsida vår
Barn mellom 5 og 13 må være ifølge med en voksen
Oppmøte 15 minutt før avgang. Booking på post@kajakk.com eller
telefon 913 26 628

