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zeekajakken 
 

• Onbezorgd genieten van de mooiste 
zeekajakbestemmingen 

• Kleine groepjes (5-12 deelnemers) 
• Ervaren begeleiding, 1 of 2 instructeurs 
• Met eigen kajak of huurboot 
• Met eigen auto of vliegen 

 
Voor wie? 
beginnende zeevaarders:  
Elba, Kroatië en Zweden 
 

ervaren zeekajakkers:  
Kroatië, Noorwegen 
 
Henk Filippo is aspirant zeekajak instructeur 
en organiseert zeekajakreizen.  Prijzen liggen 
rond € 325 (inclusief organisatie, instructie, 
kaart-materiaal, campings en slotdiner; 
exclusief reiskosten en overige maaltijden). 

 
meer informatie: 

www.henkfilippo.nl/zee 
info@henkfilippo.nl 

06-33716814 

 

 
Programma zomer 2014 

 
 

17-23 mei: kajakweek Cres, Kroatië  
 

Zeekajakken langs de kusten van Cres en Losinj, 
eilanden in de Adriatische Zee.  
Met 5-daagse zwerftocht naar  

de eilandjes Unije en Ilovik.  
beginners & gevorderde zeekajakkers  

aanmelden via www.nzkv.nl 
 

 
 

25-31 mei 2014: Kornati, Kroatië 
   

Zwerftocht voor ervaren zeekajakkers door het 
Nationaal Park Kornati in het centrale deel van de 

Adriatische Zee: 140 onbewoonde eilanden en 
kalkkliffen. Het mooiste zeekajakgebied van Kroatië! 

niveau zeevaardigheid (ZV) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
10-22 juli 2014: “Noorwegen dichtbij” 
Zeekajaktocht Stavanger - Bergen 
 
Avontuurlijke tocht langs de Noorse westkust. In 
Denemarken nemen we de ferry naar Stavanger en 
kajakken langs de prachtige Noorse kust naar 
Bergen. 200 km eilanden, haventjes, vuurtorens en 
fjorden. We varen door de Lysefjord, langs de 
beroemde Preekstoelrots. Avontuur gegarandeerd!  
niveau zeevaardigheid (ZV) 

 
 
23-30 augustus 2014: “Zweden dichtbij” 
Langs de scherenkust van Göteborg  
 
Circa 150 km peddellen langs de scherenkust van 
Bohusän, Zuid-Zweden, tussen Orust en Strömstad. 
Rode granietrotsen, pure natuur, wild kamperen, 
vissershaventjes, vogels en zeehonden.  
beginners & gevorderde zeekajakkers 

 
 
14-20 sept. 2014: zeekajakweek Elba, Italië 
 
Een week varen rond de kusten van het 
mediterrane eiland Elba. Dagtochten vanaf een 
mooie camping aan de zuidkust van Elba en een 
driedaagse trektocht langs de ruige westkust.  
voor beginners & gevorderde zeekajakkers 
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