
 
 

 

 

 

 

 
Aktiviteter företag och grupper Hofsnäs, Minst 5 deltagare 

 
Kanot och kajakturer, med eller utan guide 

Kanot/kajaktur på egen hand ca 2 tim, (med fikapaket från Hofsnäs) 
Har ni lite vana på att paddla, gör en tur runt näset. Starta i Yttre Åsunden och paddla norrut utmed näset 
på västra sidan av sjön. När det är dags att runda näset, paddlar ni under bron mot Torpa och kommer in i 

Torpasjön. Paddla genom sjön fram till badplatsen vid Hofsnäs. 
Hyra kajak 360.-/st Kanot 250.-/st 

 
Kanot/kajaktur på egen hand 4 tim (med lunchpaket från Hofsnäs) 

Gör en lite längre tur i Yttre Åsunden upptäck de fina gårdarna runt sjön från sjön. 
Hyra kajak 490.-/st Kanot 400.-/st 

 
Guidad kanot/kajaktur med guide 2 timmar med fika. 

Vi paddlar runt näset och fikar på en fin plats. Kaffet kokar vi på friluftskök. 
700.-/pers, inklusive kanothyra 

 
Guidad kanot/kajaktur 4 timmar med fika och lunch. 

Lite längre tur på Yttre Åsunden vi går iland och lagar lunch och fika tillsammans på stormkök. 
1100.-/pers inkl kanothyra 

 
Prova på Kajak, Kanot, SUP 2 tim med guide 

700.-/pers inkl kanothyra 
 

Guidade vandringar 
Vandring med guide 2 tim med fika över öppen eld 

Vi går en vandring i omgivningarna kring Hofsnäs alt en tur på Oxabanan. Kokekaffe över elden, 
tillsammans med tilltugg. 

400.-/person 
 
 
 

Vandring med guide 4 timmar lunch och fika 
Vi går en vandring där vi även lagar lunch och fika tillsammans över öppen eld 

800.-/person 
 
 

(Cykeltur till Torpa och guidning på stenhuset) 
 

Cykeltur på egen hand, 
En runda inritad på karta, ca 30 km, fikarast på vägen. Outdoor Support fixar kaffe på elden tillsammns 

med tilltugg. 
600.-/pers, inkl cykelhyra 

 
Guidad cykeltur Gårdarna runt sjön med fika utmed vägen, 

samma tur som ovan 
950.-/pers inklusive cykelhyra 

 
Matlagningsaktiviteter över öppen eld 

Vi lagar middag tillsammans 800.-/person 
Vi lagar lunch tillsammans 500.-/person 

 


