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Pilgrimsleden Falköping - Varnhem 
ca 44 km 

Snabbfakta
 
Längd 
43,7 km, lagom för 3 dagsetapper.

Svårighetsgrad 
Lätt / medel. Förhållandevis lätt vandring, 
men på vissa ställen en brant stigning.

Terräng 
Stadsmiljö, stigar, grusvägar och landsväg.

Markering
S:t Olofsmärket

Hitta hit
Falköping ligger i Västsverige mitt emellan 
Vänern och Vättern.

Med bil
Parkeringar finns i Falköpings centrum och 
vid Resecentrum.  Parkeringar finns också 
vid Gudhems klosterruin, naturum Horn-
borgasjön och Varnhems klosterkyrka. 

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

Med buss
Det går att åka buss till de olika delsträck-
orna. Vissa turer går sparsamt så kika tid- 
tabellen innan du ger dig ut på vandring.
 
Tidtabell för buss hittar du på
www.vasttrafik.se

Information om leden 
www.visithornborgasjon.se/pilgrimsleden

Upptäck det böljande kulturlandskapet, två medeltida kloster- 
ruiner, skog, hagar och det rika fågellivet runt Hornborgasjön 
när du vandrar pilgrimsleden Falköping-Varnhem. 

S:t Olofs kyrka - Gudhems kyrka ca 13,2 km
Första delen går på gator genom Falköping stad för att via 
större stigar ta sig upp för Mössebergs sluttning och vidare över 
berget. Innan nedfart väntar ett par kilometer på slingrande 
stigar för att sista halvmilen via landsväg och lätt nedförsbacke 
ansluta till Gudhems kyrka och klosterruin. Cistercienserklostret 
i Gudhem var ett nunnekloster som grundades på 1160-talet. 
Idag är klostret en vacker ruin med bevarade valvbågar och ett 
klostermuseum.

Gudhems kyrka - Naturum Hornborgasjön ca 18,8 km
Denna sträcka karaktäriseras av lätt och flack vandring. För-
sta delen går på skogsstigar, därefter landsväg för att avslutas 
på mjuka lätt böljande stigar utmed Hornborgasjöns strand. 
Hornborgasjön är en av Europas viktigaste fågelsjöar. Du pas-
serar naturum Hornborgasjön på din vandring där det finns 
utsiktstorn och en utställning om sjön.

Naturum Hornborgasjön - Varnhem ca 11,6 km
Sträckan går i huvudsak på mindre stig i skogsmark uppe på 
kanten av Sydbillingen. Turen inleds dock i öppna hagmarker 
och lite landsväg innan rutten via en rejäl backe leder upp på 
berget. Avslutningen är lättgången innan du skymtar och når 
Varnhems Klosterkyrka. På platsen ligger också ruinen av en av 
Sveriges äldsta kyrkor. Platsen kallas Kata Gård.
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QR-kod till webbkarta! 
Du hittar även webbkartan på www.visithornborgasjon.se/pilgrimsleden


