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Største Kano- & Kajakudlejer på Gudenåen

Kanoen/kanoerne ligger klar fra kl. 9.30

Startsted: Tørring Camping, Bredgade 67, 7160 Tørring*
1. Overnatningssted: Gudenå Camping. Bolundvej 4, 8740 Brædstrup
2. Overnatningssted: Voervadsbro Teltplads, Ådalen 5, 8660 Skanderborg 
3. Overnatningssted: Holmens Camping, Klostervej 148, 8680 Ry 
Slutsted: Ry / Skimminghøj Teltplads, Siimtoften 17, 8680 Ry** 

 *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  
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.

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/kanoerne 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 Gril-
len. Herefter har I godt 2 timers sejlads til Gudenå Camping, hvor I skal melde jeres ankomst i recep-
tionen 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. 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 



info@silkeborgkanocenter.dk +45 86 80 30 03

Silkeborg Kanocenter · Østergade 36 · 8600 Silkeborg

Største Kano- & Kajakudlejer på Gudenåen

FAMILIEPAKKE - 4 DAGE

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 er jeres telt endnu engang opslået og klar til brug til en dejlig 
aften på en mere primitiv plads. Der vil komme en opsynsmand på pladsen, som I skal melde jeres 
ankomst til. Der er borde-/bænkesæt samt et overdækket madhus på pladsen, samt toiletbygning og 
bålpladser med mulighed for at tilkøbe brænde.  I må ikke snyde jer selv for at besøge restauranten: 
Det Lille Røgeri. Den ligger 5. min. gang fra teltpladsen. I restauranten, som også er en butik, kan I 
spise jer mætte i lækkerier som røget ørred, bondesalt, serranoskinke og meget mere.  I butikken kan 
der foruden få dagligvarer købes italienske specialiteter, røget ørred og hjemmelavede fiskefrikadel-
ler. Bestil evt. picnic kurve på forhånd. Udbringning af dagligvarer eller morgenmad til pladsen kan 
ske ved kontakt til Sdr. Vissing Torvehal senest kl. 16.00 dagen forinden.

Det Lille Røgeri: Se deres hjemmeside her: www.detlilleroegeri.dk 
Sdr. Vissing Torvehal: Se deres hjemmeside her: www.torvehallen.com

Voervadsbro Teltplads – Holmens Camping
Sejladstid: 15 km og 4,5 timer

Dag 3:

Denne strækning er en af åens smukkeste oplevelser. I sejler gennem en jungleagtig bevoksning, 
smalle passager og brede stryg. Det er vigtigt at holde sig i strømrenden, hvor åen er dybest, for 
ellers kan I risikere at sidde fast med kanoen. Lige før I ankommer til Klostermølle, sejler I på Klo-
sterkanalen. Kanalen blev gravet af munkene i middelalderen for at udnytte vandkraften til klostrets 
vandmølle. Kanalen er omgivet af tæt Elleskov, og der er et rigt fugleliv. Er I heldige, kan I se den 
farvestrålende Isfugl flyve tæt ved vandoverfladen eller Vandstæren på lur efter føde i kanalen.

Når I ankommer til Klostermølle Teltplads, skal I trække kanoerne op på land, da der er en overbæ-
ring af kano. Husk at bruge de dertil beregnende kanovogne til dette. Her ligger naturligvis en toilet-
bygning.

Klostermølle er et besøg værd. Her er en gammel opstemning, som første gang blev etableret af 
munkene tilbage i 1200-tallet ved Vor Kloster. Der er også mulighed for at se en gammel tørrelade 
for papproduktion, en udstilling omkring historien og naturen, samt et fugletårn med en ganske flot 
udsigt over Mossø.
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Her vil I også finde stien til Sukkertoppen, som er 108 meter højt. Fra toppen er der en storslået  
udsigt.

Åløbet snor sig smukt gennem landskabet. Ved Emborg Bro er der en rasteplads med toilet og over-
dækket borde-/bænkesæt.

Såfremt I ønsker at se Øm Kloster Museum, skal I holde jer til højre ved åens udløb i Gudensø. Her vil 
der være et landgangssted, hvorfra der er en afmærket stiforbindelse til Øm Kloster. Museet ligger 
pragtfuldt placeret i det smukke østjyske Søhøjland ved ruinerne af Danmarks belyste middelalder-
lige kloster. Museet består af en stor stemningsfyldt ruinpark, hvor fundamenterne af det middel-
alderlige kloster, samt fem middelaldergrave, kan ses. I ruinparken findes en klosterhave med 80 
forskellige kulturplanter, der i middelalderen blev anvendt som lægeplanter, spiseurter eller som på 
anden måde blev brugt i husholdningen.

Ved ankomst til Holmens Camping melder I jeres ankomst i receptionen, og får derefter anvist 
pladsen, hvor det opslåede telt står klar til jer. På Holmens Camping er der foruden de almindelige 
faciliteter også grillbar, indendørs pool og put and take fiskesø – husk at bestille morgenbrød ved 
ankomst.

Holmens Camping – Ry/Skimminghøj Teltplads
Sejladstid: 2 km og 45 minutter

Dag 4:

For at komme over i Birksø, som er retningen mod Ry, skal I holde til venstre i åløbet. Her er etableret 
en kanal ind til en kort overbæring – husk at benytte de dertil beregnende kanovogne, som typisk 
vil stå på den anden side. Såfremt I sejler til højre herefter, ankommer I til Ry bådhavn, roklubben og 
Skimminghøj Teltplads. I Ry er der mange indkøbsmuligheder. 

Ved bådhavnen i Ry ligger Ferskvandsmuseet. Her kan man via akvarier, montrer og plancher få 
viden om hvordan områdets dyr og plantearter har tilpasset sig i de ferske vande. Her er der fokus på 
ferskvand som spisekammer, transportvej, arbejdsplads osv. Ferskvandsmuseet er et natur- og  
kulturhistorisk museum om livet ved søer og åer i Skanderborg kommune, med særligt fokus på 
Mossø og Søerne omkring Himmelbjerget. Udstillingen fortæller om landskabets dannelse, og om 
hvordan mennesker og dyr har tilpasset sig livet i og ved vandet.

Turen den sidste dag kan sagtens blive længere ved at I fortsætter forbi Ry og sejler ud på Julsø. Ca. 
2 timer fra Ry kan I ligge til ved Himmelbjerget. Før udsejlingen til Julsø er der en lille rasteplads ved 
bro nr. 51, og er der for meget blæst på Julsø, kan man gå herfra ad stier gennem skoven – husk at 
trække kanoen på land imens I er væk. Vær opmærksom på at I skal den samme vej retur igen.
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Ved ankomst til Skimminghøj 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.


