
Bådudlejning havkajak, familiekajak, kano, subboard  
   og jolle med motor 

Afhentning mellem 9.00 og 10.00 - aflevering inden kl. 17.00 

Ring til ovenstående telefonnummer 
______________________________________________ 
 
Lej din egen ø Du kan leje din helt egen ø til familie- 
   udflugten eller firmafesten. Fra kr. 1.500.-
____________________________________________ 
 
Fart og vandplask Er du til spænding og udfordring, så prøv 
   vandski eller bananen! Kr. 1.200,- i timen 
______________________________________________ 
 
Event  Vi tilbyder teambuilding, naturvejledning,  
   Ø-ophold med vejleder, samt Nak og æd en  
   fisk! 
   Ring eller skriv til os og modtag et tilbud! 

Marineevent ApS 
Ved Broen 17, 4736 Karrebæksminde 

Læs mere på www.marineevent.dk 
Følg os på Facebook 

kontakt@marineevent.dk 



Har du lyst til at prøve en kajak? 
Som noget nyt i Marineevent kan vi i 2018 tilbyde  

kajakkurser og guidede ture.  
Læs mere på www.marineevent.dk 

Tre typer af kurser: 
Guidede ture på fjorden 

Afhængig af vejr og vind, samt kajakerfaring, tager vi på fjorden og ople-
ver naturen og dyrelivet 2-4 timer 

Introkurser til kajak 

Til dig der gerne vil prøve en kajak og have lidt fortrolighed med den, in-
den køb eller leje af kajak og ture på egen hånd 2-4 timer 

Kursus i redninger 

Lær at red dig selv og din makker 2 timer 

Anden info 

Hvis det blæser mere end 4-5 m/s forbeholder vi os af sikkerhedsmæssige 
grunde ret til at aflyse kurset/turen. Kurserne afholdes kun ved min. 2 

Datoer og priser  
Margit holder kursus: 

Mandage fra 23. juli - 27. august 

Weekenderne i uge  25, 27, 29, 30, 32 og 33 

Pia holder kursus: 

Mandag d. 9. juli 

Weekenderne i uge  24, 26, 28, 31 og 34 

Pris: 

2 timer for kr. 700, 3 timer for kr. 900, 4 
timer for kr. 1100 Priserne er inkl. leje af ka-
jakken hele dagen 

Kontakt os: 

Margit Lund  telefon 61 45 08 67   

Pia I.T. Jakobsen telefon 20 78 50 59 


