
skaraborg
KARTA/MAP

mellan Vänern och Vättern

I Skaraborg får barnen utrymme. Vare sig du kommer 
som en familj som föredrar att ta med barnen ut i 
skogen för att uppleva spännande vattenfall eller 
vill hänga bland häftiga vattenrutschkanor.  
Här hittar du alltid någonting som passar. Vad sägs 
om ett besök på Skandinaviens största vattenpark 
– Skara Sommarland, ett riktigt sagoslott – Läckö 
slott, en stor fästning – Karlsborgs fästning eller 
Sveriges bästa äventyrsbad – Arena Skövde? 

Utmana dig själv eller någon i familjen med olika 
experiment eller lär dig mer om hur saker och ting 
fungerar. Vill du hellre frossa bland böcker så passar 
ett besök på Bokäventyret i Skara, en lekutställning 
där barnen kan lära sig mer om bokens historia 
– från runskrift till smartphone. Eller varför inte ta 
med barnen på ett cykeläventyr utmed Göta kanal? 

  Skaraborg for kids. For young & old – indoors & out. Lots for kids in 
Skaraborg. Whether you want to discover exciting waterfalls or hang out on 
cool waterslides. Perhaps a visit to Scandinavia’s biggest water park (Skara 
Sommarland), a real fairytale castle (Läckö Castle), a huge fort (Karlsborg 
Fortress), or Sweden’s best water park (Arena Skövde)? Challenge your family 
with a variety of experiments. Or browse among the books at Bokäventyret in 
Skara. Or why not head out on a cycling adventure along the Göta Canal?

BOKÄVENTYRET I SKARA

Skara Sommarland

EKEHAGENS FORNTIDSBY

KULTUR OCH HISTORIA
Unika platser och ett rikt kulturliv

BARNENS 
SKARABORG
För stora och små  
– både inne och ute

Bokäventyret i Skara Dalénium, Stenstorp

Mössebergsbacken, Falköping

Ekehagens forntidsby

Skaraborg bär på många historiska skatter.  
Här finns mängder av gamla kyrkor, ruiner, forn-
lämningar, slott och kulturmiljöer att utforska. 
Upplev en del av Sveriges historia genom historiska 
platser som alla bär på berättelser från förr.

Skaraborg är ett av de mest fornminnestäta områdena 
i Sverige. Känn historiens vingslag vid landets största 
gånggrift eller lär dig historien om Sveriges troligen allra 
äldsta kyrka vid Kata gård i Varnhem. När du tar dig fram  
i landskapet går det inte att missa spåren från förr.  
Här hittar du flera historiska skatter, allt inom en timmes 
resväg. Karlsborgs fästning, Läckö Slott och Göta kanal 
är bara några av de stora besöksmål som årligen lockar 
många att besöka vårt område. 

Det finns ett rikt kulturliv, både i städerna och ute på lands-
bygden. Här finns ett stort antal konstnärer som gärna 
vill bjuda in dig till att uppleva världen så som de ser 
den. Vill du fortsätta din kulturella resa kan du sedan slå 

dig ned i en av våra teatersalonger och låta en ensemble, 
en komiker eller en dansgrupp ta med dig in i kulturens 
värld. I Skaraborg finns ett av Sveriges första kulturhus 
och ett av landets största konserthus – sett till innehåll.

Vill du njuta av historia och storslagen natur tipsar vi även 
om Kulturväg Skaraborg som är en turistväg som passar 
utmärkt för en cykeltur eller en roadtrip. Kulturvägen är  
markerad med en brun skylt med en vit margeritblomma.  
Följ skyltningen för en härlig upplevelse.

  Culture & History. Unique sites & a wealth of culture. Skaraborg is home to many historical Culture & History. Unique sites & a wealth of culture. Skaraborg is home to many historical 
treasures. It has an abundance of old churches, ruins, ancient remains, castles & cultural treasures. It has an abundance of old churches, ruins, ancient remains, castles & cultural 
environments. Experience part of Sweden’s history. Skaraborg boasts one of the densest environments. Experience part of Sweden’s history. Skaraborg boasts one of the densest 
concentrations of ancient monuments in Sweden. Experience echoes of the past at the largest concentrations of ancient monuments in Sweden. Experience echoes of the past at the largest 
passage grave in Sweden or what is possibly the oldest church, at Kata Gård in Varnhem. You can passage grave in Sweden or what is possibly the oldest church, at Kata Gård in Varnhem. You can 
find even more historical gems, all less than 1 hour away. Karlsborg Fortress, Läckö Castle and find even more historical gems, all less than 1 hour away. Karlsborg Fortress, Läckö Castle and 
the Göta Canal are just some of the major visitor attractions. There’s a wealth of culture to be the Göta Canal are just some of the major visitor attractions. There’s a wealth of culture to be 
found, in the cities and countryside. Local artists are abundant, while performance arts can found, in the cities and countryside. Local artists are abundant, while performance arts can 
be enjoyed at one of our many local theatres. If you’re looking for a mix of history & magnificent be enjoyed at one of our many local theatres. If you’re looking for a mix of history & magnificent 
scenery, we’d also recommend Skaraborg Culture Route, which makes an excellent cycle route scenery, we’d also recommend Skaraborg Culture Route, which makes an excellent cycle route 
or road trip. The route is marked by brown signs with a white daisy. or road trip. The route is marked by brown signs with a white daisy. 

Tibro Minizoo

Karlsborgs fästningArena Skövde

Hova Riddarvecka

Läckö slott

VANDRA
Så nära, så varierat och så lugnt

CYKLA
Upptäck nya vyer från cykelsadeln

I Skaraborg kan du vandra på leder som tar dig  
igenom trolska skogar, lugna skärgårdar och över  
vidsträckta platåer. 

Här finns många natursköna vandringsleder av varierande 
karaktär. Och inom en timmes bilfärd kan du uppleva allt 
ifrån vänerskärgårdar och kustlandskap till platåberg och 
en böljande rullstensås. Så nära varandra, men ändå så 
olika. Våra platåberg bidrar till den varierande miljön och 
bjuder på en flora och fauna som är unik. Här kan du se 
det speciella kamélandskapet som karaktäriseras av sina 
mjuka kullar skapade av inlandsisen. 

Året runt kan du uppleva den fina naturen i naturreservat 
och nationalparker, på platåbergen eller längs Göta kanal. 
Flera vandringar är perfekta för en avslappnad dagstur.  
Så snöra skorna, ge dig ut till fots och upplev lugnet!  
Här finns så mycket att upptäcka.

  Hiking. So near, so varied, so peaceful. In Skaraborg you can hike through enchanting 
forests, tranquil archipelagos and across sweeping plateaus. Within an 1-hour drive, you’ll 
find everything from the islands and shoreline of Lake Vänern to plateau mountains and an 
undulating boulder ridge. The plateau mountains boast unique flora & fauna, and a distinctive 
kame landscape with gentle hills created by the inland ice. The natural beauty of the nature 
reserves and national parks, plateau mountains or the Göta canal can be enjoyed all year 
round. So head out on foot to enjoy the tranquil countryside! 

I Skaraborg älskar vi den lokala maten. Här finns  
småskaliga aktörer som passionerat förädlar det 
lokala mathantverket, från jord till bord. 

Vårt område är som ett skafferi av högkvalitativa råvaror, och  
förutsättningarna är goda för riktigt bra mat och gott hembakt 
fika. Njut av Skaraborgs läckerheter på lokala restauranger 
och caféer eller besök gårdsbutikerna och hitta dina favoriter. 
Här kan du äta på ett stort antal restauranger och caféer 
som rekommenderas av White Guide.

En god middag i trevligt sällskap slår det mesta. Adderar du 
dessutom en mysig eller udda miljö till middagen blir det ofta 
något alldeles extra. På skaraborg.nu har vi samlat platser som 
alla erbjuder något utöver det vanliga. Välkommen att smaka 
på Skaraborgs skafferi.

  Culinary experiences. Discover the larder of Skaraborg. We love local food here in  
Skaraborg. You’ll find small-scale producers delivering local artisan food prepared with passion. 
Enjoy Skaraborg delicacies at local restaurants and cafés or visit our farm shops. There’s a 
large number of restaurants and cafés recommended by the White Guide. On skaraborg.nu 
we’ve put together a list of venues that all offer something out of the ordinary. Bon appétit!

Vare sig du vill tränings-, motions- eller  
fritidscykla finns ett brett utbud av cykelleder 
runt om i Skaraborg som är anpassade för alla 
åldrar i mängder av olika svårighetsgrader.

Cykla längs vackra landsvägar och stanna till på trevliga 
caféer, mysiga små gårdsbutiker, loppisar och spännande 
sevärdheter. Boka ditt favoritboende och ge dig ut på  
dagsturer för att skapa ett helt eget cykeläventyr.  
Välj bland olika längder och svårighetsgrad. Vem du än är  
och vad du än gillar kommer du att få en cykelupplevelse  
värd att komma ihåg. 

I Skaraborg finns även många bra MTB-leder för den som vill 
ge sig ut på ett pass med cykeln i skogen. Eller varför inte ta 
en utmanande träningsrunda på landsväg med vackra vyer?  

På skaraborg.nu kan du hitta tips på platser i Skaraborg som 
är perfekta att utforska på två hjul.

  Cycling. Discover new horizons by bike. The Skaraborg region offers a wide range of cycle 
trails designed for all ages and levels of ability. Cycle along picturesque country lanes, stop at 
welcoming cafés, charming little farm shops, flea markets and fascinating local sights. Book 
your favourite accommodation and head out for day trips. Choose from a variety of lengths and 
levels of difficulty. Skaraborg also offers many great mountain-biking trails for those who want 
to head out into the forest. You can find cycling tips at skaraborg.nu.

GOLF
Upplev, umgås och njut

MATUPPLEVELSER
Upptäck Skaraborgs skafferi

Välkommen till ett av Sveriges golftätaste områden.  
Här hittar du många fina golfbanor med unika 
spelupplevelser inom bara en timmes radie.  
Njut av god mat, fina boendealternativ, gott om 
speltider och prisvärd golf i vackra omgivningar. 

Att det är tätt mellan golfbanorna i Skaraborg är ingen myt.
Det är nämligen anledningen till att du inte behöver trängas 
på golfrundan. Här finns gott om speltider till rimliga priser. 
Skaraborg bjuder på roliga och spännande banor i omväxlande 
miljöer – allt från anrika herrgårdsmiljöer till en runda med 

vidunderlig utsikt över sjön Vättern. Och flera golfpaket i 
området bjuder på det där lilla extra. Så boka in en härlig 
golfweekend och checka in, njut av förstklassig mat och gå 
en runda eller två. 

Vill du veta mer om golf i Skaraborg? Kika in på skaraborg.nu 

  Golf. Experience, play & enjoy. Welcome to one of the most golfer-friendly regions in 
Sweden. You’ll find numerous great courses offering unique experiences within an 1-hour 
radius. Enjoy good food, great accommodation, plenty of playing time and affordable golf in 
attractive surroundings. Golf courses abound in Skaraborg, in varied settings – ranging from 
historic manor-house grounds to a course with sweeping views of Lake Vättern. So book in for  
a wonderful weekend of golf and some first-rate dining. Check out skaraborg.nu

Vaholms brohus, Tidan

Falköping

Norrqvarn Mariestad

Hornborgasjön

Tiveden
Platåbergens Geopark är Sveriges första Unesco globala 
geopark som kan stoltsera med hela 15 platåberg. Här kan 
du göra en svindlande resa på 1700 miljoner år och uppleva 
geologiska fenomen som är helt unika för detta område, 
eller som bara finns på ett fåtal platser i världen.

Upplev peneplanet (urberget) – Sveriges äldsta bevarade  
landskapstyp! Eller varför inte gästa ett makalöst och 
betydligt yngre landskap mellan bergen – utmejslat av den 
senaste istiden för sisådär 10 000 år sedan…

Platåbergen bjuder på storslagna skönhetsupplevelser 
med alla sina betagande utsiktsplatser. Tack vare geologin 
kan du resa genom ett skiftande landskap med en variations-
rik flora och artrik fauna. Det här är dessutom ett område 
som visar mänskliga spår från högkulturer med mångtusen- 
åriga anor. Läs mer på platabergensgeopark.se

 
  Platåbergens Geopark is Sweden’s first UNESCO global geopark, with 15 plateau  

mountains. Take a dizzying journey through 1700 million years and explore unique geology.
Experience the peneplain – Sweden’s oldest preserved landscape type! The plateau mountains 
offer spectacular natural beauty, with a huge variety of flora and fauna and traces of advanced 
cultures dating back thousands of years. Find out more at platabergensgeopark.se

Upplev naturens variationer i Skaraborg – ett  
naturskönt område som ligger mellan landets två  
största sjöar Vänern och Vättern. Tillgången till 
vattnet gör Skaraborg till något alldeles speciellt. 
Här hittar du ett pärlband av naturreservat,  
småsjöar och vackra miljöer.

För naturälskaren blir det aldrig tråkigt i Skaraborg.  
Hit kommer människor för att vandra, cykla, fiska, paddla 
och spana på fåglar. Naturen består av ett vackert och 
varierat landskap med allt ifrån vidsträckta platåberg, 
rullstensåsar, barr- och lövskogar till skärgårdar, hagmarker 
och sjöar.  

Hela Skaraborg är en skattkista för friluftsmänniskor. 
Hör du till dem som hellre väntar på vinterupplevelser?  
Inga problem! Här finns fina skidspår på flera håll, bland annat 
på det officiella Vasaloppscentret Billingen. Utöver detta 
hittar du också flera slalombackar.

  Nature experiences. Explore forest, mountains and lakes. Experience the variety of 
nature in Skaraborg – a picturesque region between Sweden’s two largest lakes: Vänern 
and Vättern. Its abundance of water is something that makes Skaraborg truly special.  
You’ll find nature reserves, small lakes and beautiful environments. Nature-lovers will never 
be bored in Skaraborg. Visitors come here to hike, cycle, fish, canoe and go bird-watching.  
The varied scenery has everything from sweeping plateau mountains, boulder ridges, pine 
and deciduous forest to archipelagos, pastureland and lakes. Skaraborg is a real treasure 
trove for outdoor enthusiasts. Like winter experiences? No problem! You’ll find ski trails, 
including the official Billingen Vasaloppet centre, and several slalom slopes.

SJÖAR & VATTEN
Häng med på vattenaktiviteter 

I Skaraborg finns det gott om sjöar som bjuder 
in till vattenaktiviteter. Här kan du glida fram i 
båt, kanot eller kajak genom stilla vatten, hoppa 
från klippor i fantastisk natur, njuta på en härlig 
sandstrand eller bada i utomhuspool. 

Fiska i någon av landets största sjöar eller få en mer trolsk 
upplevelse vid en av de mindre skogssjöarna. För dig som 
gillar kajak och paddling har Skaraborg perfekta möjligheter 
där du får se underbar natur på vägen. Bara i Vänern hittar 
du närmare 22 000 öar som bara väntar på att bli utforskade. 

Om du hellre vill uppleva Skaraborg med båt kan du boka 
en kryssning och slussa på Göta kanal. Eller varför inte ta en 
tur med Vikingaskeppet Sigrid Storråda, som tar dig med på 
en uppfriskande tur på Vänern?  

   Lakes & water. Enjoy water-based activities. Skaraborg has plenty of lakes offering 
water-based activities. Go fishing in one of the country’s largest lakes or enjoy a magical 
experience at one of the smaller forest lakes. For those who like kayaking and canoeing, 
Skaraborg is the perfect choice. In Lake Vänern alone you’ll find almost 22,000 islands.  
If you’d rather experience Skaraborg by boat, you can book a cruise and visit the locks on  
the Göta Canal. Or how about a trip on Lake Vänern aboard Viking ship Sigrid Storråda?
  

NATURUPPLEVELSER
Utforska skog, berg och sjöar

Hornborgasjön är ett paradis för både människor och  
fåglar. Här bjuder tranorna årligen upp till sin välkända dans 
på sjöns södra stränder i mars-april. Hornborgasjön är en 
av Europas viktigaste fågelsjöar. 

Men naturreservatet har mycket att erbjuda även resten av 
året. Vare sig du besöker Hornborgasjön för första gången 
eller kommer hit varje år så är Fågeludden det bästa stället 
att utgå ifrån. Här på sjöns östra sida, nära Broddetorp, finner 
du både naturum Hornborgasjön och Café Doppingen.  
Inne på naturum får du hjälp att hitta ut till nya smultron-
ställen. Och utställningen, som är gratis att besöka, lär dig 
mer om sjöns fantastiska natur och historia. 

Naturum arrangerar många olika guidningar och aktiviteter 
för både barn och vuxna, här finns alltid något att göra.

  Lake Hornborgasjön is a paradise for both people and birds. The cranes put on 
their famed dancing spectacle here in March-April every year. This is one of Europe’s most 
important bird lakes. However, the nature reserve has much to offer for the rest of the year 
too. Fågeludden is the best place to start: Here on the eastern shore, near Broddetorp, you’ll 
find the Hornborgasjön visitor centre and Café Doppingen. You’ll find many different guided 
tours and activities for both children and adults, plus delicious food.

Billingen

Platåbergen

naturum Hornborgasjön

Hållsdammen Skövde

Vättern Hjo
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Tourist Centers

Turistinformation

Mer information/More information: skaraborg.nu

skaraborg.nu

Produktionsår 2022.

FALKÖPINGS  
TURISTBYRÅ
Stora Torget 11, Falköping 
+46 (0)515-88 70 50 
turism@falkoping.se  
falkoping.se/turism

GRÄSTORPS TURISM
Jon Jespersgatan 30, Grästorp  
+46 (0)514-580 00 
medborgarkontoret@grastorp.se  
vastsverige.com/grastorp

GULLSPÅNGS  
KOMMUN 
TURISTINFORMATION
Torggatan 19, Hova 
+46 (0)506-361 00 
turist@gullspang.se  
vastsverige.com/gullspang

GÖTENE-LIDKÖPING 
TURISTBYRÅ
Nya stadens torg  
Gamla Rådhuset, Lidköping 
+46 (0)510-200 20 
info@lackokinnekulle.se  
lackokinnekulle.se

HJO TURIST 
INFORMATION
Bangatan 1 B, Hjo 
+46 (0)503-352 55 
visithjo@hjo.se 
visithjo.se

ESSUNGA- 
NOSSEBRO 
TURISTINFORMATION
Marknadsgatan 4, Nossebro 
+46 (0)512-570 43 
nossebrobadochkamping@essunga.se  
vastsverige.com/essunga-nossebro

INFOCENTER  
KARLSBORG
Storgatan 65, Karlsborg 
+46 (0)505-173 50 
info@karlsborg.se  
vastsverige.com/karlsborg

MARIESTADS  
BESÖKSSERVICE
+46 (0)501-75 58 50 
visitmariestad@mariestad.se  
turism.mariestad.se

SKARA  
KONTAKTCENTER
Södra kyrkogatan 2, Skara 
+46 (0)511-320 00 
upplevskara.se 
upplevskara@skara.se

SKÖVDE  
TURISTCENTER
Stationsgatan 3 B, Skövde 
+46 (0)500-44 66 88 
info@upplevskovde.se 
upplevskovde.se

TIBRO  
BESÖKSCENTRUM
Inredia, Brovägen 26, Tibro 
+46 (0)504-184 00 
turism@tibro.se 
visittibro.se

TIDAHOLM  
TURISTBYRÅ
Vulcans väg 5, Tidaholm 
+46 (0)502-60 62 08 
turistbyran@tidaholm.se 
tidaholm.se/turist

TÖREBODA  
TURISTBYRÅ
Kanalvägen 2, Töreboda 
+46 (0)506-101 30 
turistbyra@toreboda.se 
toreboda.se

VARA TURIST- 
INFORMATION
Vara folkbibliotek 
Stora torget 8 
+46 (0)512-312 20 
turism@vara.se 
visitvara.se
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Utforska guldkorn mellan Sveriges största sjöar – Vänern och Vättern. 
Upptäck dolda pärlor i härliga kustområden, vacker natur och spännande 
historiska platser. Här finns mängder av aktiviteter och populära  
besöksmål med närhet till varandra.

  Skaraborg – between Lakes Vänern & Vättern. Welcome to the good life in Skaraborg! Explore this hidden gem between Sweden’s largest lakes  
– Vänern & Vättern. Discover natural beauty & fascinating historic sites.

Välkommen  
till det goda livet i 
Skaraborg! 

För specifika kartor och fler vandringstips, 
kontakta någon av turistinformationerna 
i Skaraborg. 

For maps & hiking tips, please contact the 
tourist offices in Skaraborg.

Mariestad Qvarnstensgruvan Lugnås

Göta kanal

Kata gård, Varnhem Varnhems klosterkyrka

Bockaskedeåsen
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