SKATTJAKT
MED KANOT

Skattjakt med kanot. Laget (3-4 deltagare/kanot) paddlar och besöker
ett antal stationer med hjälp av en skattkarta. Laget skall också under
skattjaktens gång lösa några enklare uppgifter. Aktiviteten tar ca 3 tim.
Guide ingår under delar av aktiviteten
2.000:-/grupp max 20 pers.
75:-/extra person

TEKNIKBANA

Vår instruktör leder gruppen som löser ett antal uppgifter längs vägen.
Man tar sig till fots från Högagärdet ner till Tidans ådal och därifrån
vidare med kanot. Lunch ingår som gruppen tillagar själv.
410:-/person heldagsaktivitet, bokas för minst 20 personer.

MÅNGKAMP

Lek- och aktivitetsstationer som genomför av lekledare. Indelning
i 4-manna lag, 4-5 stationer som tar ca 1,5 - 2-timmar.
2.500:-/grupp om 20 pers.
80:-/extra person

KYRKEKVARN
KANOTCENTER

LOGI
BOENDE

Lägergårdar eller stugor i området Kyrkekvarn. Slutstädning ingår.
200:-/person/natt
90:-/person/extra natt
12-manna tält med kamin, ved och liggunderlag inkl. naturcamping
900:-/tält res själv
500:-/upp- och nedmontering

MAT
GRILLPAKET

Skolgrillpaket. Två korvar med bröd, potatissallad, bröd och dryck samt
kaffe till ledarna.
120:-/person
Kyrkekvarn original. Grillbuffé. Korv, fläskkött, kycklingfilé och grönsaker.
220:-/person

LUNCH/MIDDAG

Skollunch med grönsallad, bröd, dryck och kaffe till ledarna.
85:-/person t.ex. spaghetti med köttbullar eller lasagne.

FRUKOST

Kontinental frukostbuffé i samband med boendet.
75:-/person

VÄLKOMMEN TILL KYRKEKVARN

SKOLRESA
Info rmatio n o ch priser
Alla priser inklusive moms

Kyrkekvarn Turism AB
560 42 Sandhem

Tel: 0515-76 10 05
Web: www.kyrkekvarn.com

Mail: bokning@kyrkekvarn.com

KYRKEKVARN KANOTCENTER

AKTVITETER

Kyrkekvarn ligger vid ån Tidan 1 km norr om sjön Stråken. Söderut från Kyrkekvarn paddlar
man på sjön Stråken, som är ca 25 km lång. Norrut från Kyrkekvarn paddlar man på ån Tidan
i dess strömriktning mot Tidaholm, Tibro och Mariestad. Denna kanotled, ca 160 km, innebär
ett antal lyft förbi äldre kraftverks- och kvarndammar. Utnyttja kanotcenters transportservice
och avbryt turen när det passar.

KANOT

Paddla på sjön Stråken eller ån Tidan t.o.r. Bokas för minst 5 kanoter.
250:-/kanot/dag
300:- /kanot/dygn start efter kl. 16.00.
150:-/extra dag

KAJAK

Paddla på sjön Stråken eller ån Tidan tur och retur.
250:-/1-mans kajak/dag
150:-/extra dag
300:-/2-mans kajak/dag
180:-/extra dag

TRANSPORT

Upphämtning och/eller utkörning av kanoter/kajaker och material.
100:-/kanot/transport inkl. max 7 personer.

STORKANOT

Prova på något annorlunda! Paddla en storkanot för max 13 personer.
Här gäller det att samarbeta. Det finns två storkanoter.
800:-/storkanot/dag
550:-/storkanot/3-timmar

RODDBÅT

Ro på sjön Stråken eller ån Tidan. Plats för 4-5 personer i en roddbåt.
300:-/båt/dag

CYKEL

3-växlade cyklar och tandemcyklar med cykelväskor och cykelkarta.
Genomgång av turförslag före start.
50:-/cykel/dag

FISKE

Fiskekort krävs i området Kyrkekvarn.
200:-/klass/dag max 30 pers. 50:-/person/dag

TURRIDNING

Ridtur med ridledare längs ridvägar utmed ån Tidan. Passar ridvana.
Bokas för minst 5 personer. Inklusive fika.
300:-/häst 1.5-timme.
400:-/häst 2-timmar, fruktpaus.

HÄST &
KANOT

Ridtur med ridledare. Halva gruppen rider och halva paddlar längs
ån Tidan - byte vid fikat. Bokas för minst 12 personer. Inkl. fika.
300:-/person 3-timmar.

HÄST &
STORKANOT

Ridtur med ridledare. Halva gruppen rider och halva paddlar längs
ån Tidan - byte vid fikat. Bokas för minst 16 personer. Inkl. fika.
250:-/person 2.5-timme.

HÄST &
VANDRA

Ridtur med ridledare. Halva gruppen rider och halva vandrar längs
ån Tidan - byte vid fikat. Bokas för minst 12 personer. Inkl. fika.
200:-/person 2.5-timme.

RIDLEKTION

Pröva på ridning i paddock, en rider och en går bredvid, vi gör i ordning
hästarna tillsammans. Passar ovana. Ridledare och 5 hästar. Ca 2-tim.
1.800:-/grupp max 10 pers. 180:-/extra person

För skolresor erbjuder Kyrkekvarn boende i välutrustade lägergårdar och stugor eller
på campingen i 12-manna-tält. Det finns en mängd olika aktiviteter att ta del av under
vistelsen. Välkommen till Kyrkekvarn.

KANOT

Kanot, Kajak, Roddbåt och Storkanot på sjön Stråken eller på ån Tidan.
Starta vid Kyrkekvarn och paddla tur/retur eller boka transport för
hämtning och/eller utkörning till annan plats längs kanotleden. Paddlar,
flytvästar, packtunnor, linor, svamp, yxa och såg, kartor med
turbeskrivning ingår alltid samt instruktion och rådgivning före start. Fri
tillgång till de iordningställda övernattningsplatserna längs kanotleden.

AKTVITETER

Ett flertal aktiviteter finns att välja bland: kanoter, kajaker, storkanoter,
turridning på islandshästar, mångkamp och mycket mer.

BOENDE

Lägergården Vitehall (ca 30 bäddar) och Sörgården (ca 50 bäddar).
Stugboende direkt vid ån i 6-bädds-stugor eller i andra stugor 6-12
bäddars inom gångavstånd till ån Tidan. Samtliga boenden är välutrustade.
Bo på campingen i 12-manna-tält eller på naturcampen eller Lyckorna med
enklare torp och egen lägerplats direkt vid ån. Boende kan bokas med
självhushåll, hel- eller halvpension.

SKOLA

