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Snabbfakta
Längd
13,2 km
Svårighetsgrad
Lätt / medel. Förhållandevis lätt vandring,
men på vissa ställen en brant stigning.
Terräng
Stadsmiljö, stigar och landsväg.
Markering
S:t Olofsmärket
Hitta hit
Falköping ligger i Västsverige mitt emellan
Vänern och Vättern.

Pilgrimsleden Falköping - Gudhem
13,2 km av pilgrimsleden mellan Falköping och Varnhem
Under din vandring på pilgrimsleden mellan Falköping och
Gudhem kan du uppleva vidunderlig utsikt, vacker natur och en
medeltida klosterruin med spännande historia.

Vandring genom Falköping

Vandringen startar vid S:t Olofs kyrka. Den äldsta delen av den
nuvarande kyrkan uppfördes av bruten kalksten under tidigt
1100-tal. Namnet syftar på helgonkungen Olav i Nidaros och
är på så sätt en naturlig start för Pilgrimsvandring. På vägen
genom staden passerar du Falbygdens Museum.

Med bil
Parkeringar i Falköpings centrum. Många
av dem är tidsbegränsade där användning
av parkerings-skiva krävs. Skivan kan köpas
på Turistbyrån eller i butikerna i centrum.
Parkering finns även vid resecentrum.

Mösseberg

Tåg
Falköping ligger längs den vältrafikerade
stambanan och du tar dig lätt hit med tåg
från både Göteborg och Stockholm.

Östra Tunhem

Med buss
För att ta dig tillbaka till Falköping igen så
vandrar du ut till väg 184 och busshållsplatsen som kallas för Kabelstationen,
Falköping.
Tidtabell för buss 203 hittar du på
www.vasttrafik.se
Pilgrimsleden Falköping - Varnhem
www.visithornborgasjon.se/pilgrimsleden
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Via större stigar ta du dig sedan upp för Mössebergs sluttning
och vidare över berget. Här finns fantastisk utsikt över staden
och det öppna landskapet.

Innan nedfarten från berget, väntar ett par kilometers vandring
på slingrande stigar för att sista halvmilen via landsväg och lätt
nedförsbacke ansluta till Gudhems kyrka och klosterruin. Vill du
äta gott eller bara ta en fika så går det att göra en avstickare ca 1
km från leden i Östra Tunhem och besöka Cesarstugan.

Gudhem

Cistercienserklostret i Gudhem var ett nunnekloster som grundades på 1160-talet. Det ligger vackert beläget med utsikt över
Hornborgasjön. Idag är klostret en vacker ruin med bevarade
valvbågar och ett klostermuseum. Du kan sedan åka buss tillbaka till Falköping.
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QR-kod till webbkarta!
Du hittar även webbkartan på www.visithornborgasjon.se/pilgrimsleden

