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Mer information finns på www.vanernoutdoor.se 
 

Kajaker 

Vänern Outdoors kajakuthyrning är helt mobil. Kajakerna levereras ut till den plats där du vill starta 

paddlingen från och hämtas upp där du vill avsluta. Leverans inom Mariestads tätort (hamnen, 

Ekuddens camping och Snapens friluftsgård/bad) är kostnadsfri.  

I hyrpriset ingår paddel, flytväst, kapell och en kort instruktion. Vill du ha mer hjälp så är du välkommen att gå en kurs hos 
oss. Kajaken lämnas tillbaka urstädad. Vill du inte det så kan vi städa ur den till en kostnad av 100 kr. 

 
Om du hyr kajak hos oss erbjuder vi ett fast pris på 200 kr + 50 kr/sittbrunn (+ hyrpriset) för 
avlämning och hämtning till följande platser: 

 Torsö 

 Dillö 

 Sjötorp 

 Lyrestad 

 Töreboda  

 Vristulven 
 
För övriga transporter utanför Mariestad tar vi ut en kostnad på 50 kr/mil + 50 kr/sittbrunn. Sträckan avser avståndet från 
Vänern Outdoor i Mariestad till iläggningsplatsen och sträckan från upptagningsplatsen tillbaka till Vänern Outdoor.  
 
I mån av plats åker du som hyr med utan extra kostnad om du önskar. Vi kan ta med upp till 6 personer och upp till 16 
kajaker per vända. Detta gör att du kan planera in en tur från en plats till en annan utan att behöva paddla tillbaka samma 
väg. 

Självguidade paket 

 3 dagar 2 100 kr/person 

 4 dagar 2 500 kr/person 

 5 dagar 2 900 kr/person 

 6 dagar 3 300 kr/person 
 
Det här ingår: kajak, paddel, kapell, flytväst, pump, flottör, nybörjarkurs med välutbildad instruktör, tält (1 tält/2 personer 
eller ett rymligt tipitält vid minst 4 personer), uppblåsbart liggunderlag, sovsäck med sovsäckslakan, Trangia stormkök med 
sprit/gasol (1 kök/2 personer), köks-kit med kryddor, olja och diskgrejer, 2 vattentäta packpåsar/person, vattendunkar, 
tallrik, kåsa, bestick, ett toa-kit, karta med markerade tältplatser samt information om området, kompass, hämtning och 
lämning av dig och kajaken 

Kurser 

 Prova på kurs, ca 2 timmar 490 kr 

 Nybörjarkurs, ca 4 timmar 790 kr 

Guidade turer 

 Lilla vildmarksturen, ca 4 timmar 450 kr/person, 990 kr/familj (2 vuxna + 2 barn), minst 4 
fullbetalande deltagare                  

 Stora vildmarksturen, ca 8 timmar 990 kr för en person, minst 4 deltagare 
  

Hyrpriser kajak 2016 1 h 3 h 1 dag (9-20)     1 dygn 2 dygn 3 dygn 4-7 dygn 

Dagturskajak  195 kr 300 kr 450 kr 750 kr 1 000 kr 1 250 kr 

Havskajak  250 kr 350 kr 500 kr 850 kr 1 200 kr 1 550 kr 

Tandemkajak  400 kr 500 kr 750 kr 1 250 kr 1 750 kr 2 250 kr 

SUP 150 kr 250 kr 350 kr 500 kr 850 kr 1 200 kr 1 550 kr 

http://www.vanernoutdoor.se/


Tält, tipitält och friluftsutrustning 
Tält & tältkåtor 2016 
(utförlig tältinfo på tentipi.se) 

1 dygn 2 dygn Tillkommande 
dygn 

Vecka 

Kupoltält 2 pers. 200 kr 300 kr  100 kr/dygn 600 kr 

Tunneltält 3 pers. 250 kr 400 kr 100 kr/dygn 700 kr 

Zirkon lätt 5 pers. 350 kr 500 kr 150 kr/dygn 1 000 kr 

Safir bp 7 pers. 400 kr  600 kr 200 kr/dygn 1 200 kr 

Zirkon/Kvarts lätt 9 pers. 400 kr 600 kr 200 kr/dygn 1 200 kr 

Zirkon bp 15 pers. 800 kr  1 200 kr  400 kr/dygn 2 400 kr  

Golv 5-15 200 kr 250 kr 50 kr/dygn 400 kr 

Innertält med golv 5/9  250 kr 400 kr 100 kr/dygn 600 kr 

Tillbehör     

Eldfell vedeldad kamin 300 kr 500 kr 200 kr/dygn 1 200 kr 

Heckla mobil eldstad 50 kr 100 kr 50 kr/dygn 250 kr 

Muurikka 58 (stekhäll 

58cm) 
50 kr 100 kr 50 kr/dygn 250 kr 

Sovsäck med lakan 75 kr  150 kr 50 kr/dygn 300 kr 

Uppblåsbart liggunderlag 75 kr  150 kr 50 kr/dygn 300 kr 

Fältsäng 75 kr 150 kr 50 kr/dygn 300 kr 

Trangiakök sprit/gasol 50 kr + bränsle 100 kr 50 kr/dygn 250 kr 

Ryggsäck 75 kr  150 kr 50 kr/dygn 300 kr 

bp = kraftig bomulls- och polyesterväv lätt = lättviktsväv i nylon 
Priserna är satta efter att du själv hämtar och lämnar tillbaka tältkåtan och utrustningen hos Vänern 
Outdoor. 

Glampingtält 

 1 natt för två personer                        1490 kr 

 2 nätter för två personer              1990 kr 

 Fler nätter                                   500 kr/natt 

 Fler personer                             250 kr/person och natt 
 
Det här ingår: 

 15 personers tipitält från Tentipi med 26 m2 boyta 

 Vedeldad kamin och ved 

 Fältsängar eller uppblåsbara madrasser 

 Sovsäckar med nytvättade sovsäckslakan 

 Tvålågigt gasolkök med grill 

 Bord och stolar 

 Köksutrustning, tallrikar, muggar och bestick 

 Fotogenlykta 

 Uppsättning, inredning och nedtagning av tältet 

Vandringspaket 

 Pris: 300 kr/person för ett dygn 

 500 kr/person för 2 dygn 

 Tillkommande dygn 150 kr 
 
Det här ingår:  

 Tält: Kupoltält 2 personer/tunneltält 3 personer/Tentipi tältkåta vid minst 4 personer 

 Ryggsäck med regnskydd – Helsport 

 Sovsäck (med nytvättade sovsäckslakan) – Haglöfs 

 Uppblåsbart liggunderlag – Exped 

 Trangiakök inklusive T-sprit/gasol 

 Kåsor och bestick – nedbrytbar bambu eller plast 



SUP – Stand Up Paddle 
Hyrpriser SUP 2016  

1 h    150 kr 

3 h    250 kr 

1 dygn (inkl.pump)    500 kr 

2 dygn    850 kr 

3 dygn 1 200 kr 

4-7 dygn 1 550 kr 

Vi använder proffsiga uppblåsbara brädor från välkända märkena Red Paddle och Starboard. 

Brädorna kan pumpas upp till marknadens högsta tryck och får därmed egenskaper som hårda 

brädor har. 

Du får en teoretisk genomgång innan start. Utöver bräda ingår paddel, flytväst och leash (lina som 

gör att brädan inte försvinner om du ramlar av). Under 2016 finns det tre brädor för uthyrning. 

Våra brädor är uppblåsbara och kan rullas ihop och transporteras. 

 


