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Største Kano- & Kajakudlejer på Gudenåen

Kanoen/kanoerne ligger klar fra kl. 9.30

Startsted: Ulstrup / Dannebrogpladsen, Teglværksvej 1, 8860 Ulstrup*
1. Overnatningssted: Langå Camping, Skovallé 16, 8870 Langå
2. Overnatningssted: Randers City Camp, Hedevej 9, 8900 Randers 
Slutsted: Randers / Justesens Plæne, Tørvebryggen, 8900 Randers** 

 *Såfremt der ønskes længere sejlads, kan I starte fra Bjerringbro i stedet.
**Såfremt I ikke ønsker at sejle helt ind til Randers, kan I også stoppe turen i Fladbro, som ligger tæt på Randers City Camp, og det kan  
meddeles 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  
overnatningsstedet, leje af service og kogegrej, leje af godkendte redningsveste, transport af kano,  
sejltilladelse, 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: 

5 flade tallerkner
5 dybe tallerkner
5 krus
5 glas
5 sæt bestik

2 grydeskeer  
1 piskeris
1 lille køkkenkniv
1 stor køkkenkniv
1 brødkniv
1 kartoffelkniv
1 paletkniv

1 opvaskebalje
1 kost & fejebakke
1 opvaskemiddel
2 gryder
1 skærebræt
1 stegepande
2 bordskånere   
1 skål   
1 fad 

1 dåseåbner   
1 øloplukker
1 vinoplukker

Bemærk: Leje af et telt udløser en servicekasse 

På hvert overnatningssted vil I få udleveret en servicekasse, som I afleverer rengjorte og uden  
mangler, når I forlader pladsen.
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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 Bjerringbro i stedet for Ulstrup, er det naturligvis 
derfra kanoen/kanoerne ligger klar til jer.

Ulstrup/Dannebrogpladsen – Langå Camping 
Sejladstid: 9 km og 2,5 timer

Dag 1:

Dag 1:
Det er genialt at starte turen fra Ulstrup, da der er en naturlegeplads ved Dannebrogpladsen, så 
børnene kan muntre sig, alt imens kanoen pakkes til afgang. Såfremt I gerne vil have 10 km længere 
sejlads den første dag, skal I blot starte fra Bjerringbro i stedet. Sørg for at have en madkurv med 
hjemme fra, da der ikke kan handles undervejs – i Ulstrup er der indkøbsmuligheder. Når I nærmer jer 
Langå, skal I trække kanoen på land, lige før Langå Bådlaug, på jeres venstre hånd.

I melder jeres ankomst i receptionen, hvor I vil få anvist pladsen, hvor det opslåede telt står klar til jer. 
Langå Camping ligger dejligt naturskønt i en skov, og kun en lille gåtur derfra er der indkøbsmulighe-
der. Husk at bestille morgenbrød ved ankomst i kiosken, som tilhører campingpladsen.

Langå Camping – Randers City Camp
Sejladstid: 10 km og 3 timer

Dag 2:

En times sejlads fra Langå kommer I forbi Johannesberg Lejr- og Shelterplads, som ligger på jeres 
venstre hånd. Det er et oplagt sted at ligge til og nyde den spændende natur. Her er også et toilet. 
Når I nærmer jer Fladbro, skal I være opmærksomme på at dreje skarpt mod VENSTRE ind ad Nør-
reå – vær her venligst opmærksom på at I skal sejle mod strømmen - for at kunne ligge kanoen ved 
Fladbro Rasteplads for natten. Det er vigtigt at I tager jeres udstyr med jer, såsom veste og padler 
samt stole, så det ikke bliver stjålet for natten. Der er et skilt ved Fladbro med telefonnummer på 
Randers City Camp. De kommer gerne og henter jeres bagage, så I ikke behøver at tage det med jer 
på gåturen op til pladsen.
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For at komme op til Randers City Camp skal I krydse vejen, og følge stien i skoven, hvor I så vil komme 
til Randers City Camp – det er en fantastisk lille gåtur i skoven dertil. 

I melder jeres ankomst i receptionen, hvor I vil få anvist pladsen hvor det opslåede telt står klar til jer. 
Randers City Camp er en stor plads og har foruden almindelige faciliteter også en pool med skyde-
tag. Husk at bestille morgenbrød ved ankomst til dagen efter. Der forefindes en kiosk på pladsen, og 
ellers kan der altid ringes efter pizza og grillmad, som kan leveres på pladsen.

Randers City Camp – Randers/Justesens Plæne
Sejladstid: 4 km og 1,5 time

Dag 3:

Efter overnatning på Randers City Camp, skal I ned til kanoen/kanoerne igen og afsted på en lille sej-
ladstur på turens tredje og sidste dag. I skal med strømmen ned af Nørreå, så I kommer på Gudenåen 
igen, og destinationen er Randers, hvor I ender i nærheden af Randers Regnskov. I finder slutstedet 
ved at ligge til lige efter den blå bro på venstre hånd. Herefter skal I lægge kanoen/kanoerne op til 
det røde skur, med bunden i vejret og alt udstyr indenunder. 

I skal være fremme senest kl. 15.00, og kontakte os telefonisk ved ankomst, så vi ved at I er kom-
met sikkert frem.


