Kanotpaket Norraryds Camping
Sjön Åsnen med sina ca 15o km2, är Smålands
tredje största sjö. Ett besök i dess fantastiska
övärld med över 1000 öar och många vikar görs
bäst med kajak eller kanot. Sjön är även skyddad
av den Internationella Våtmarkskonventionen,
Convention of Wetlands. År 2019 och 2020 har
Destination Åsnen tilldelats det internationella
priset för "världens 100 bästa miljövänliga
destinationer".
Förutom att en del av sjön är Nationalpark, här
finns det även 5 naturreservat med skiftande
karaktär, från våtmark till ädellövskogar och slåtterängar. Nationalparken har två entréer på
fastlandet, Trollberget och Bjurskär som är väl värda ett besök. Det unika insjöskärgården,
rika fågellivet och variationsrika faunan gör att du kommer att känna dig i en riktig vildmark,
trots närheten till civilisationen.
Övernattning kan ske på någon av de iordningsställda lägerplatserna (vildcampingplats), eller
på campingar.

Paket 1: Start och mål Norraryds Camping
Ingår: 1 aluminium kanot Linder 515 eller 485, 1
packtunna, 2 paddel, 2 flytväst, turförslag, 1
övernattningscheck för vildcamping.
Längd: 2 paddeldagar, 1 natt. Fån kl. 10 dag 1 till
kl. 18 dag 2.
Pris: 750 kr för 2 personer.
Kortaste sträcka att paddla: 16 km
Beskrivning
Ni hämtar ut er utrustning på campingen. Er bil får parkeras kostnadsfritt på vår parkering.
Ska ni vara ute en natt, då kan vi rekommendera att ni paddlar söderut och övernattar vid
vindskyddet Granö. Den ligger 8 km från oss. Dag 2 paddlar ni tillbaka till oss. Ta gärna en
sväng norrut mot gamla stenvallsbron i Blidingsholm.

Paket 2
Start: cykelbron i Ålshult - mål
Norraryds Camping
Ingår: 1 aluminium kanot Linder 515 eller 485, 1
packtunna, 2 paddel, 2 flytväst, 1 karta, transport
till iläggningsplats, 2 övernattningscheckar för
vildcamping.
Längd: 3 paddeldagar, 2 nätter. Från kl. 10 dag 1
till kl. 18 dag 3.
Pris: 1300 kr för 2 personer. Extra dygn + 420kr. En hel vecka 2300 kr
Kortaste sträcka att paddla: 20 km
Beskrivning: Er bil får parkeras kostnadsfritt på vår parkeringsplats medan ni är ute och
paddlar. Paddlingen startar vid SW änden av sjön. Härifrån är det fri paddelvatten norrut till
nationalparken och hela sjösystemet. Efter några härliga dagar paddlar ni ner till oss via
Hacke Kvarn och Blidingsholm. Ni kan både paddla lugnt och välja rakaste vägen, men kan
även ta i lite och paddla genom de mesta av nationalparken.

Paket 3
Start Huseby Bruk - mål
Norraryds Camping
Ingår: 1 aluminium kanot Linder 515 eller 485, 1
packtunna, 2 paddel, 2 flytväst, 1 karta, transport
till start, övernattningscheckar för vildcamping,
turförslag.
Längd: 4 paddeldagar, 3 nätter. Från kl. 10 dag 1
till kl. 18 dag 4
Pris: 2050 kr för 2 personer.
Extra dygn +250kr/dygn upp till 6 nätter. 1 hel vecka 7 dagar, 6 nätter: 2550kr
Kortaste sträcka att paddla: 45 km
Beskrivning: Här får ni det mesta av det bästa. Startar i norra änden av sjön, för att paddla
söderut, genom hela nationalparken och flera naturreservat. Lägg gärna till någon dygn extra,
så ni kan ta det lugnt, njuta och bättre kunna utforska omgivningarna. Ni startar i Huseby
Bruk. Individuell planering av logistik och parkering beroende på när ni kommer.

