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Kanotuthyrning
Vi erbjuder kanoter och utrustning 
samt transport av utrustning till 
start och stopplatser. 
De leder som vi rekommenderar är 
Lyckebyån från Lindås och söderut. 
Är å-livet inget för Dig så finns även 
möjlighet att paddla i närliggande 
sjöar. 
Vi har också 12-mannatält med kamin 
till uthyrning. Vill Du/Ni övernatta 
så finns övernattnings- och grilplatser 
längs med leden. Vi erbjuder färdiga 
grillpaket eller catering.
Vid vår kanotbas i Flädingstorp finns 
grillplats och sittplatser under tak för 
upp till 50 personer. 
Här finns även möjlighet till 
övernattning i tält.

I samarbete med
Nöjeshuset i Emmaboda
kan man skapa paketlösningar 
med gokart, paintball, mat 
mm.

Mobil Göran: 070-666 18 52
Hemsida: www.kanotlyckebyan.se

Under vår och sommar erbjuder vi 
kanotuthyrning. Till kanoterna ingår 
flytvästar, paddlar och karta.
En eller tvådagars kanotpaddling längs 
en av sydöstra Sveriges bästa kanotleder. 
Ni väljer själva hur långt Ni vill paddla. 
Börja Er kanottur vid Gusemåla eller 
Skäveryd och stanna gärna till  vid 
rastplatsen i Flädingstorp. Här finns 
grillplats och sittplatser under tak för upp 
till 50 personer. Militärtält och utrustning 
finns att hyra. Vill Ni sova bekvämare kan 
Ni stanna till vid den vackra rastplatsen på 
Emmaboda Golfklubb där finns stugor med 
alla bekvämligheter att hyra för övernattning.
 Stugorna bör bokas någon eller några dagar i 
förväg via Emmaboda Golfklubbs kansli, 
telefon 0471-205 05.

KANOTLED LYCKEBYÅN

För bokning av kanoter ring Göran
070 666 18 52

Vid kanotbaserna finns möjlighet till:
övernattning, grillning, vindskydd, mm

Vid Emmaboda Golfklubb, finns stugor 
att hyra. 
I varje lägenhet finns upp till 
sex (6) bäddar, kök, wc och dusch.
På golfklubben finns även restaurang

Flädingstorp
Kanotbas
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Paddla dig genom
Emmaboda kommun

Här på Lyckebyån kan man
paddla sig fram genom en 
naturskön omgivning. 
Sträckan från Lindås till Fur är ca 
30 km lång och har ett flertal i- och 
upptagningsställen. 

Under denna resa kommer 
man förbi t ex Flädingstorps 
vildmarkscamping, 
Kyrkstallarna som är museum och 
café, pausplats vid 
scoutstugan och Emmaboda 
Golfklubb där det finns bad 
och Fur som också har pausplats 
med bad och telefon.
Leden fortsätter sedan vidare mot 
Karlskrona.


