Silkeborg

Så langt kan du sejle

De røde streger markerer,
hvor langt du ca. kan nå fra
Ry med en hastighed på
3,5-4 knob (7 km/t)

2 1/2 time

Jorn
Museet

2 timer

Gode solbåds-ture

4 timers ture

Hvis I har lejet den i 2 timer:

Sejl fra Ry gennem Birksø og den smukke Alling Å
til Rosvig, som leder dig ud i Julsø. I Julsø kan I
enten sejle ind mod Himmelbjerget ved Hotel Julsø
eller opleve det smukke stræde mellem Møgelø og
Laven.
Eller I kan lade turen gå ind omkring Laven stationsby,
der ligger smukt i det kuperede terræn, inden I vender
tilbage mod Ry
Vil I lave en 2-timers tur med pause indlagt er det mest
oplagt at lægge til ved Alling Vest - så vil I have ca.
en time til frokost eller kaffe dér.
Med Greenwavebåden er der også mulighed for at
gå ind i Knudsø (SunCat-en er for høj til broerne), og
på 2 timer kan man nemt nå en stille tur
hele søen rundt.
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De orange markeringer

viser steder, hvor der enten er meget
lavvandet eller ikke må sejles

Hotel Julsø

- giver mulighed for, at man kan nå til flere af de
gode spisesteder langs søerne.
Hotel Julsø og Knudhule Badehotel kan nås på
under en time hver vej (sidstnævnte kun i
Greenwave-båden).
Ålekroen, Ludvigslyst og Skyttehuset kan nås på
1 1/2 time.
Sejler man non-stop i 4 timer kan man nå til Brassø
inden man vender snuden hjemad mod Ry igen.

En hel dag i solbåden

- giver naturligvis alle de muligheder, der er på de
kortere ture + at man kan nå helt til Silkeborg.
Silkeborg nås med en marchhastighed under
4 knob (som er det maximale, man kan holde
på længere ture) på ca. 2 1/2 time.
Og her er der jo Jorn Museet, Papirfabrikken,
Silkeborg museum og et væld af spisesteder.
Og først og fremmest: I har masser af tid til at
nyde den skønne natur - helt stille.

Vandre og sejle

Hvis selskabet er større end båden kan rumme,
kan man variere turen ved at lade halvdelen af
selskabet sejle fra Ry til enten Alling Vest eller
Laven, mens den anden halvdel går turen ad den
nye vandresti fra Ry til Laven - og så bytter man
på hjemturen.

1/2 time

1/2 time

(kun Greenwave)
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Sejl og Spis

Når I bestiller en frokost eller middag på gourmet-restauranten Hotel Julsø, har I mulighed
for at kombinere den med solbådssejlads fra Ry og tilbage igen. I reserverer båden, samtidig med
at I bestiller bord på restauranten.
Hotel Julsø tilbyder også ”bådvenlige” anretninger, som I kan hente hos dem og tage med
på jeres tur.

Knudhule
Badehotel

Birksø

I kan også bestille mad til at tage med på turen i Delikatessen i Kvickly Ry - der gives rabat, når det er til solbåds-gæster.

Ry

Solbådenes
afgangssted

