
På mine driftture  har du gode 

chancer for på tætteste hold at 

opleve områdets rige fugle og 

dyreliv.   

Alt efter årstiden ser vi bl.a. på 

fiskeørn, isfugl, rørhøg, 

skallesluger, pibeænder, troldand  

og fiskehejre. 

Et møde med den sky odder er 

bestemt også en mulighed!  

Henrik Leth 

B R A K V A N D  
Skytten 118, 8920 Randers 

+45 21 26 42 16 
www.brakvand.dk

Turen starter ved Stevnstrup der er 
beliggende godt 7 kilometer 

opstrøms Randers by.

Du sidder sikkert og bekvemt på 
forsædet i min special designede 

Anderson Ponton guidebåd. 

Efter aftale afsluttes turen ved 
Randers Regnskov eller ved Randers 

Naturcenter.

G U D E N Å T U R E N

Oplev nedre del af Gudenåen, de 
våde enge, fuglelivet og det gamle 

floddelta.
Jeg tilbyder også drifture i 

fjordmundingen og inderfjorden!

VANDVEJEN TIL 
RANDERS

Curabitur leo

Maecenas 

http://brakvand.dk
http://brakvand.dk


Praktiske oplysninger: 

Jeg anbefaler at du medbringer  

- Regntøj, 

-  Varmt tøj  

- Støvler (helst i knæhøjde eller højere)  

- Kikkert 

- Kamera 

På turen byder jeg på en varm forfriskning. 

Redningsvest er obligatorisk og stilles 

naturligvis til din  rådighed. 

Kom tæt på  og mærk naturen i danmarks eneste flod 
og floddelta!

T U R E N E  -  B O O K I N G  -  G AV E KO RT  

Kontakt mig for yderligere oplysning og gerne også en aftale. 

Jeg udsteder også gavekort!

SPENTRUP /  RANDERS :  KR.1.000,00 

Efter aftale mødes vi ved Stevnstrup eller jeg samler dig op på 
aftalt adresse.  

Du indtager det behagelige forsæde og vi driver med strømmen 
mod Randers. 

DRONNINGBORG BREDNING: KR. 1.200,00 

Vi mødes efter aftale og søsætter pontonbåden i havneområdet.  

Efterfølgende går turen til Bredningen hvor floddeltaet for alvor 
folder sig ud. Også her er fuglelivet unikt. 

En lydløs elektrisk Torqeedo motor sørger for fremdriften.

FJORDMUNDINGEN: KR. 1.200,00 

Vi mødes efter aftale og jeg søsætter pontonbåden i Udbyhøj 
Lystbådhavn.  

Vi sejler på kanten af vadehavet og nyder den særprægede natur, 
fuglelivet, sælerne og ofte marsvin.  

En lydløs elektrisk Torqeedo motor sørger for fremdriften.

Gudenåen ved Stevnstrup. Det Randers producerede IC 
3 tog passere Gudenåen.

Rørskoven i Dronningborg 
Bredning.

Det “Blinde Løb”. Vandvejen  
til Randers Centrum 

Hvor Gudenåen møder det 
salte Kattegat

Klar til oplevelser i 
yderfjorden


