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Mejla: ostkustenkajak@telia.com
Ring: 0730-41 03 88
Info och bokning: ostkustenkajak.se

www.facebook.com/ostkustenkajak
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Vad är det perfekta
äventyret för dig?
Upptäcktsfärder bland kobbar och skär? Öppna vattenvidder och
genuin vildmarkskänsla? Cykel- och kajakpaket för hela familjen?
Östgötaskärgården erbjuder suveräna möjligheter till äventyr och
avkoppling med unik rörelsefrihet och maximal tillgänglighet.
Du hittar Ostkustenkajak på Kustcamp Ekön i Gryts skärgård.
Vi förser dig med allt som behövs för ditt äventyr. Kom som du är!
Perfekt paddling väntar.
Du hittar oss nere vid vattnet. Vi hyr
ut kajaker, cyklar och anordnar turer.
Perfekt när du vill göra någonting
utöver det vanliga. Antingen på egen
hand eller tillsammans med familjen,
kompisar eller arbetskamrater.
Paket eller skräddarsytt?
Se exempel här intill och på webben.
Slå gärna en signal om du har speciella önskemål gällande mat, övernattning eller särskilda arrangemang
i samband med din aktivitet.
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Kajak eller cykel. Eller båda.
Med kajak får du unik rörelsefrihet.
Sjökortet använder du för att hitta
nya vägar – inte för att undvika
grynnor. Dessutom färdas du nästan
ljudlöst och kommer nära djurlivet
utan att störa. Om du tycker att
naturupplevelsen är stor när du åker
båt, kommer du att bli överväldigad
när du börjar paddla kajak!
Kombinera med mountainbike och
äventyret blir komplett.
En perfekt mix av avkoppling och
skön motion i unik skärgårdsmiljö!

Kajaker
Mountainbikes
Tält
Sovsäckar
Liggunderlag
Gasolkök
Flytvästar
Flytande bastu
Restaurang
Guidning
Sjökort
Kurser
Matpaket
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