
Naven är vackert beläget på Kållandsö, alldeles intill Vänerns strand. 
Här finns det möjlighet att hyra kajak och kanot och uppleva skär-
gården på ett aktivt men fridfullt sätt. Naven Outdoor Experience 
erbjuder även kurser och guidade turer! 

Paddelturen från Naven till Hörviken sträcker sig norrut i Ekens skär-
gård som förutom vacker natur även har ett spännande, artrikt djurliv. 
Ni passerar flera av vraken tillhörande turen Vraksafari. Ladda ner 
appen ”Läckö Kinnekulle” och ta del av vrakens spännande historier!

Paddla in till Hörviken och lägg intill vid Hörvikens Marina. Här 
rekommenderas ett besök på Tap Station Kållandsö Marina. Fyll på 
energidepåerna med välsmakande mat i en gemytlig miljö. Passa 
även på att provsmaka deras enorma utbud av öl på tapp! Tänk dock 
på att man inte ska paddla med alkohol i kroppen, så drick inga stora 
mängder och vänta tills det gått ur kroppen innan ni paddlar tillbaka 
till Naven. Använd sjövett och sunt förnuft när ni vistas på sjön!
 
 

SNABBFAKTA
LÄNGD 
Ca 6 km (enkel väg)

UNGEFÄRLIG TIDSÅTGÅNG
70 min

PASSAR FÖR
Paddlare med lite vana

OMRÅDE 
Vänern inomskärs

START OCH MÅL
Naven, Kållandsö

HYRA KAJAK
Finns vid Naven under sommaren

HITTA HIT
MED BIL
Sväng av vänster från Kållandsövägen vid skyl-
ten för Läckö Golf. Följ sedan vägen tills dess 
att det är skyltat med Naven.

MED NÄRTRAFIK
Med beställningstrafik via Västtrafik kan du ta 
dig från valfri adress direkt ut till landsbygden. 
Du ringer och beställer din resa minst 1 timme 
innan önskad avresa utifrån de förgivna tidsin-
tervallerna. Att resa med Närtrafiken kostar som 
en vanlig enkelbiljett och du kan betala både 
kontant och med bankkort.

Beställning av närtrafik: 0771 - 91 90 90

PADDELTUR NAVEN - HÖRVIKEN MARINA
Kållandsö

+46 (0)510-200 20
info@lackokinnekulle.se 
www.lackokinnekulle.se 

Facebook & Instagram: lackokinnekulle  
App: Läckö-Kinnekulle

GÖTENE - LIDKÖPING
TURISTBYRÅ

Paddla
Naven - Hörviken
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