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Prislista 2021: Uthyrning Gräsö Kanotcentral, Rävsten

Havskajaker & tillbehör: <1 dag: <1 dygn: <2 dagar: <3 dagar: <4 dagar: <5 dagar: <6 dagar: <1 vecka: <1 vecka + x dagar:

Singelkajaker (inkl. flytväst, paddel, kapell, karta & kompass m.m.)
Hasle Excursion 500/520 350 kr 450 kr 700 kr 1 050 kr 1 150 kr 1 250 kr 1 350 kr 1 450 kr 1450 kr + 200 kr/dag
Tahe Wind 535 / Melker Väderö 400 kr 500 kr 800 kr 1 150 kr 1 250 kr 1 350 kr 1 450 kr 1 550 kr 1550 kr + 220 kr/dag

Dubbelkajaker (inkl. flytvästar, paddlar, kapell, karta & kompass m.m.)
Tahe Lifestyle Duo Pe 450 kr 550 kr 900 kr 1 350 kr 1 450 kr 1 550 kr 1 650 kr 1 750 kr 1750 kr + 250 kr/dag
Tahe Tandem Maxi / Melker Örskär 500 kr 600 kr 1 000 kr 1 450 kr 1 650 kr 1 750 kr 1 850 kr 1 950 kr 1950 kr + 280 kr/dag

Fiske-/Surfkajaker & tillbehör: <1 dag: <1 dygn: <2 dagar: <3 dagar: Lunch: Skärgårdscatering AB Antal:

Sit On Top (inkl. flytväst, paddel, spöhållare, ankare, karta & kompass) Beställ lunch att ha med på utflykten.
Tahe Marine Aqua Moon Angler 250 kr 300 kr 500 kr 750 kr Wraps (Kyckling/Rostbiff/Skagen) 79 kr/st inkl. dryck
Whitewater (inkl. flytväst, paddel, karta & kompass) Pastasallad 79 kr/st inkl. dryck
Tahe Marine Apex 250 kr 300 kr 500 kr 750 kr Torsksallad 89 kr/st inkl. dryck

Vi samarbetar med Skärgårdscatering i Öregrund, för beställning av lunchpaket att ta med på din utflykt. 
Beställ direkt i samband med bokning av utrustning, senast sju dagar före önskat tillfälle, leverans till Rävsten.
Finns även olika mjukkonserver (veg, gluten- eller laktosfria), samt värmepåsar att köpa på plats.

Paddelbrädor(SUP) & tillbehör: <1 timme: <3 timmar: <1 dag: Våtdräkter, handskar & skor: <3 timmar: <1 dag + x dagar:

Stand Up Paddleboard (inkl. flytväst, paddel, karta & kompass) Peak UK, Centre Long John 150 kr 200 kr + 50 kr/dag
Aqua Marina - Uppblåsbar 150 kr 250 kr 350 kr Peak UK, Neoprene handskar 20 kr 40 kr + 20 kr/dag
Glasfiber - Hård bräda 200 kr 300 kr 400 kr Peak UK, Neoprene skor 50 kr 75 kr + 25 kr/dag

Båtar & tillbehör: <1 dag: <2 dagar: <3 dagar: <1 vecka: <1 vecka + x dagar

Motorbåtar (inkl. flytvästar, åror, ankare, 5 liter bensin, sjökort & kompass)
Ryds 425 + Mercury 6 hk (Lowrance Elite 5 HDI ekolod/kartplotter) 600 kr 1 150 kr 1 700 kr 2 000 kr 2000 kr + 290 kr/dag
Ryds 435 + Mercury 4 hk 500 kr 950 kr 1 400 kr 1 800 kr 1800 kr + 260 kr/dag

Elmotorer (Aktermonterade, att sätta på roddbåtar)
Minn Kota Endura 36 (Batteri & laddare) 200 kr 350 kr 500 kr 750 kr 750 kr + 100 kr/dag

Fiskeutrustning (För fiske efter Gädda, Abborre eller Strömming m.m.) Diverse utrustning, som metspön, beten, linor, tafsar, krokar & flöten finns att köpa.
Kastspö, haspelrulle & beten (Shimano) 150 kr 250 kr 300 kr 700 kr 700 kr + 100 kr/dag
Metspö (metmask finns att köpa) 25 kr 40 kr 50 kr 70 kr x
Strömmingshäckla med tackel 25 kr 40 kr 50 kr 70 kr x
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Friluftsutrustning: <1 dygn: <2 dygn: <3 dygn: <4 dygn: <5 dygn: <6 dygn: <1 vecka: <1 vecka + x dygn

Kupoltält, sovsäckar, liggunderlag & stormkök
Tält 3p/4p, Marmot 200 kr 400 kr 500 kr 550 kr 600 kr 650 kr 700 kr 700 kr + 100 kr/dygn
Sovsäck, Haglöfs 100 kr 150 kr 200 kr 225 kr 250 kr 275 kr 300 kr 300 kr + 50 kr/dygn
Uppblåsbart liggunderlag, Exped 100 kr 150 kr 200 kr 225 kr 250 kr 275 kr 300 kr 300 kr + 50 kr/dygn
Liggunderlag i skumgummi 25 kr 50 kr 60 kr 70 kr 80 kr 90 kr 100 kr 100 kr + 15 kr/dygn
Stormkök, Trangia (exkl. bränsle, gas/etanol) 100 kr 150 kr 200 kr 225 kr 250 kr 275 kr 300 kr 300 kr + 50 kr/dygn
Paket med tält, sovsäckar, uppblåsbara liggunderlag, stormkök och kökslåda.
Campingpaket, för 2 personer 450 kr 750 kr 1 050 kr 1 250 kr 1 350 kr 1 450 kr 1 550 kr 1550 kr + 200 kr/dygn

Aktiviteter & paket: Pris per person: Transport: Pris per person/tillfälle:

Kurser (Mer info om kursinnehåll och datum finns på hemsidan) Båttransport, Gräsö Kanotcentral (Upp till fyra passagerare per tur)
Nybörjarkurs i havskajak, ca 3 h (inkl. kajakhyra) 595 kr/395 kr(egen kajakutr.) Äspskärets brygga - Rävsten t/r 50 kr/person

Paddlingsturer med guide (Mer info om varje tur och datum finns på hemsidan) Transport av kajaker/båtar
Skärgårdstur, ca 5-6 h (inkl. kajakhyra, lunch & guide) 995 kr Rävsten - Äspskärets brygga t/r (1-2 kajaker) 200 kr
Kvällstur, ca 2-3 h (inkl. kajakhyra, fika & guide) 695 kr Rävsten - Övriga Gräsö t/r (1-8 kajaker/1 båt) 1 000 kr
Kajaktur/guidning, ca 1,5 h (inkl. kajakhyra & guide) 395 kr Övriga platser Kontakta oss för pris

Strömmingsfiske (Mer info om upplägg finns på hemsidan) Vi kör flexibla båttransporter till och från Rävsten under hela sommaren.
Familjepaket  (inkl. hyra av båt & övrig utrustning) 950 kr Du gör enklast upp en lämplig tid i samband med övrig bokning.

Övrig hyresinformation:
Dagshyra avser Tidigast från öppning, till senast stängning samma dag. 
Dygnshyra avser Från öppning till öppning, eller stängning till stängning.
Veckohyra avser Sju sammanhängande dagar, oberoende av veckodag.

Priserna är inkl. moms 25% på utrustning 12% på luncher 6% på persontransporter
Alla priser är med reservation för eventuella framtida ändringar

Kontakta oss för bokning och information, besök gärna vår hemsida för information om öppettider, båtturer och hyresvillkor m.m.
Följ gärna Gräsö Kanotcentral på Facebook och Instagram, för att ta del av våra olika aktiviteter.

Kontaktuppgifter:
Gräsö Kanotcentral 0173-360 03 070-446 42 95
Rävsten, 742 96 Gräsö www.grasokanot.se info@grasokanot.se Innehar F-skattsedel

http://www.grasokanot.se/
mailto:info@grasokanot.se

