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Største Kano- & Kajakudlejer på Gudenåen

Kanoen/kanoerne ligger klar fra kl. 9.30

Startsted: Tørring Camping, Bredgade 67, 7160 Tørring*
Overnatningssted: Gudenå Camping. Bolundvej 4, 8740 Brædstrup
Slutsted: Voervadsbro Teltplads, Ådalen 5, 8660 Skanderborg** 

 *Såfremt der ønskes kortere sejlads, kan I starte fra Åle eller Åstedbro i stedet.
**Såfremt I ønsker at ændre slutdestinationen, kan det gøres telefonisk senest kl. 12.00 den sidste dag I sejler.

Hvad er inkluderet?

Leje af kano, overnatningsafgifter, leje af stort 5-mandstelt, som står opslået og klar til jer på over-
natningsstedet, leje af service og kogegrej, leje af godkendte redningsveste, transport af kano, sejltil-
ladelse, rutebeskrivelse og kort over Gudenåen.

Hvad er ikke inkluderet?

Måltider, drikkevarer og andre personlige udgifter.
Soveposer, liggeunderlag og lignende er ikke inkluderet.

Servicekassen, som vil blive udleveret til jer, består af: 
 

2-5 flade tallerkner
2-5 dybe tallerkner
2-5 krus
2-5 sæt bestik

1 grydeske
1 piskeris
1 lille køkkenkniv
1 stor køkkenkniv
1 paletkniv

1 skærebræt
2 bordskånere
1 skål
1 dåseåbner
1 øloplukker
1 vinoplukker

1 opvaskebalje
1 Trangiasæt m/ 1 pande (20,5 cm)
+ 2 gryder (1,3 liter og 1,5 liter)
1 spritbrænder

  
Bemærk: Leje af et telt udløser en servicekasse 

Servicekassen får I udleveret sammen med kanoen/kanoerne, og den skal være rengjort og uden 
mangler, når I er færdige med turen.
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Sejladsinfo

Gudenåen er Danmarks eneste flod og med sine ca. 160 km Danmarks længste vandløb. Gudenåen 
udspringer i Tinnet Krat nordvest for Tørring og har sit udløb i Randers Fjord. Ud af de 160 km, kan 
de ca. 140 km sejles på af kanoer og kajakker.

Såfremt I under bookingen vælger at starte fra Åle eller Åstedbro i stedet for Tørring, er det naturlig-
vis derfra kanoen ligger klar til jer.

Tørring Camping – Gudenå Camping 
Sejladstid: 21 km og 6,5 timer

Dag 1:

Fra Tørring har I 2 timers sejlads til ”Verdens Ende”, som er et landgangssted uden toilet, med borde-/
bænkesæt og et fugletårn. Herefter har I 1.5 times sejlads med mange sving til Åle. Turens første del 
mellem Tørring og Åle er Gudenåens mest bugtede del. Man sejler gennem et stort fladt vådområde 
med rørskove og mange tilløbende bække. Ved Åle Teltplads er der toilet og bord-/bænkesæt, og det 
er et oplagt sted at holde pause.

Efter en god time når I til Åstedbro Teltplads hvor der er toilet, borde-/bænkesæt og Åstedbro  
Grillen.

Herefter har I godt 2 timers sejlads til Gudenå Camping, hvor I skal melde jeres ankomst i receptio-
nen og få anvist pladsen, hvor det opslåede telt står klar til jer.

På Gudenå Camping er der foruden de almindelige faciliteter også cafeteria og pool – husk at bestille 
morgenbrød ved ankomst.

Gudenå Camping – Voervadsbro Teltplads
Sejladstid: 13 km og 3,5 timer 

Dag 2:

Efter Brestenbro er vandet dybere og åen lidt bredere. Ved Bredvadmølle ligger der en rasteplads 
med toilet, som I finder ved at dreje til højre lige før Bredvad Bro.  Kort efter I er sejlet under Bredvad 
Bro, kommer I til Bredvad Sø, som I sejler igennem og derefter holder til højre, hvor I finder Vestbirk 
Camping. 
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Ved Vestbirk Camping er der foruden de almindelige faciliteter også en butik og grillbar.

En af Gudenåens smukkeste stækninger. Efter Vestbirk Camping skal I holde til højre, hvorefter I 
sejler gennem en lille kanal (Husk at holde til højre). I kommer igennem den øverste del af Naldal Sø 
og ind i Vestbirk Sø, hvor I derefter igen skal igennem en kanal. I når til Vestbirk Vandkraftværk, som 
helt sikkert er et besøg værd. Det gamle kraftværk er et lille teknisk vidunder, der arbejder endnu. 
Ved Vestbirk Vandkraftværk skal kanoen ”bæres” over med de dertil beregnede kanovogne.

Ved ankomst til Voervadsbro Teltplads skal kanoen lægges op mod vejen, med bunden i vejret og 
udstyret under, så det er nemt for vores chauffør at afhente kanoen. 

I skal være fremme senest kl. 16.00, og kontakte os telefonisk ved ankomst, så vi ved at I er 
kommet sikkert frem.


