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TECKENFÖRKLARING:
Bad Swimming

Hotell/B&B/rum
Hotel/B&B/room

Café
Campingplats Camping site

Restaurang Restaurant

Cykelled Biking track

Inspirerande karta

Kanot Kanoes

Utsiktsplats Lockout point
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Vandrarhem Youth hostel
Vandringsled Long distance footpath
12

Vindskydd Shelter

Segling Sailing

Dressin Trolley
Fiske Fishing

Sevärdhet
Site of interest

Färja Ferry

Skidbacke Skislope
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Ställplats Motorhome spaces
#gullspång #gullspångslax

Sluss Lock

Golfbana Golf course

Stugby Holiday village

Föreslagen cykelrutt
Suggested cycling route

Gästhamn Marina

Turridning Riding

Cykelled Biking track
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I Gullspångsälven lever den unika Gullspångslaxen, en art som bara leker naturligt på ett
ställe i världen. Under sen höst återvänder den
till laxtrappan som är en del av Gullspångsälvens naturreservat för att leka.
The unique Gullspång salmon lives in the Gullspång River,
a species that is only naturally found playing in one place in
the world. During late autumn it returns to play on the salmon
stair, which is part of the Gullspång River’s nature reserve.
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M/S Bellevue

13
1

24

17

www.upplevgotakanal.com
22

FOTO: ELISABET JOHANSSON

FOTO: MATILDA ENGDAHL

FOTO: TUANA

1

#visitmariestad #längsgötakanal #msbellevue

En båttur på Göta kanal är mångas drömsemester. Följ med M/S Bellevue från Sjötorp
till Töreboda eller omvänt. Du passerar 16
slussar och massor av härliga kanalmiljöer!
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A boat trip on the Göta Canal is on many people’s bucket
lists. Take a ride with M/S Bellevue from Sjötorp to
Töreboda, or vice versa. You pass 16 locks and lots of
lovely canal environments!
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MARIESTADS TURISTCENTER
Esplanaden 5
542 30 Mariestad
Tel +46 (0)501-75 58 50
turistcenter@mariestad.se
mariestadsturistcenter
visitmariestad

TÖREBODA TURISTBYRÅ
Gästhamnen (sommaröppen)
Box 83, 545 22 Töreboda
Tel +46 (0)506-101 30, 189 15 (året om)
turistbyra@toreboda.se
torebodaturist
torebodavidgotakanal

GULLSPÅNGS KOMMUN
– TURISTORGANISATION
Torggatan 19, 548 32 Hova
Tel +46 (0)506-361 00
turist@gullspang.se
gkturism
gullspangskommun

KARLSBORGS TURISM AB
Storgatan 65
546 32 Karlsborg
Tel +46 (0)505-173 50
info@karlsborg.se
karlsborgsturism
visitkarlsborg

InfoPoint

På våra InfoPoints hittar du broschyrer och kartor över området. Du kan också få hjälp av
kunnig personal med enklare frågor. At our certified InfoPoints you can pick up brochures and
maps and knowledgeable staff can help with your questions about the area.

www.upplevgotakanal.com
K ARTAN ÄR UTGIVEN AV MARIESTADS KOMMUN, TÖREBODA KOMMUN, GULLSPÅNGS KOMMUN OCH K ARLSBORGS KOMMUN 2020. PRODUK TION: JIPPIE.SE
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M/S Marianne

Färjan Lina

Granvik

3

#visitmariestad #vänern #msmarianne

Är du sugen på en båttur i Vänerskärgården
ska du ta dig till gästhamnen i Mariestad
varifrån Vänerns äldsta passagerarbåt
M/S Marianne gör dagsturer ut på Vänern.
Are you looking for a boat trip on the Lake Vänern?
Head to the guest harbour in Mariestad from where
Vänern’s oldest passenger boat M/S Marianne makes
day tours out on the lake.
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FOTO: PETER HELLSTRÖM

#karlsborg #guldplatskarlsborg #granvik
#torebodavidgotakanal

Färjan Lina trafikerar Göta kanal på tvären i
Töreboda. Sveriges minsta färja i reguljär trafik.
Här finns möjlighet att prova på att själv dra
linfärjan över kanalen. Färjeförbindelsen har
funnits över 100 år.
The Lina ferry is Sweden’s smallest ferry for public transportation and crosses the Göta Canal in Töreboda. Anyone can
take the opportunity to pull the ferry across by hand. The
ferry connection has been active more than 100 years.

Är du ute efter spännande äventyr, trollbindande vacker vandring, härligt hamnområde,
bra badmöjligheter och god mat? Då är
Granvik platsen för dig. Här finns allt för den
naturälskande livsnjutaren.
Are you looking for exciting adventures, hiking, lovely
harbor area, plenty of swimming opportunities and good
food? If the answer is yes, Granvik is the place for you.
Here you´ll find everything for the nature-loving one.

5 Gamla Stan i Mariestad har en av landets tio bäst bevarade

stadskärnor. Passa på att flanera längs kullerstensgator och bland
vacker träbebyggelse från 1700- och 1800-talen. Sommartid finns
guidad stadsvandring ett par gånger i veckan.
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13 Norrqvarn - Hotell & Konferens

24 Tiveds Kafferosteri & Café

I området finns det gott om badplatser för alla smaker. Vill du
hoppa från klippor, njuta på en härlig sandstrand eller bada
bekvämt i tempererad utomhuspool?

Strandbadet, Ekudden
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BE T JO HA
NS SO

Välj mellan klippbad eller sandstrand. En badplats som ser ut att
likaväl kunna ligga i Kroatien med lagunliknande grönt vatten
och fantastisk natur.
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Gammelskogen Visste du att Tivedens
äldsta tall är över 420 år gammal?

Skaga I Tiveden ligger mytomspunna
Skaga stavkyrka. En björnfäll som kormatta,
silverlöjan över predikstolen och en
urholkad ekstock hör enligt tradition och
sägen till kyrkan.

Missa inte! Naturreservatet Stora Fjället
erbjuder Tiveden-känsla på hög nivå!

• In Tiveden there are a lot of special names. One lake is named Läppapuss (which means lip kiss) • Did you know that the
oldest pine in Tiveden is more than 420 years old? • You find the nature reserve Tutterskulle in Tiveden which is known for
the heat-loving beetle Raggbock • 85% of the visitors to Tivedens nationalpark are families • Did you know that the bird
raven is a symbol for Tivedens nationalpark? • In the summertime you´ll find the restaurant Luripompa in Tiveden. The name
means “a little bit tipsy” in the local accent • Don´t miss out on the nature reserve Stora Fjället, it offers the Tiveden-feeling in
a high level! • You´ll find the mythical Skaga stake church in Tiveden. A bearskin as a carpet, a silver fish over the pulpit and
a hollowed oak tree belongs to the church according to the tradition • One of the biggest nature reserves in Tiveden is called

Vättern Med siktdjup på 17 meter och medeldjup på 40 meter kallas Vättern för Sveriges sydligaste

Barfoten, Otterbäcken
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Barfoten är en härlig sandstrand söder om
Otterbäcken vid Vänern. Ett perfekt avslut för
dagen är att grilla och njuta av en vacker solnedgång. Här finns det lekpark, bryggor, boulebana,
toalett och omklädningsrum.

finns vid Mariestad, bland annat den största ön Torsö dit du tar dig via en bro. Här finns fin natur, restauranger,
boenden, badstränder, fornlämningar, kyrka och kapell. Till natursköna och bilfria Brommö går en färja för
gående och cyklande. I skärgården finns också Dillö, Onsö, Kalvöarna och nationalparken Djurö som du
når med båttaxi eller egen båt. En annan pärla längs Vänerns kust är Otterbäcken. Strosa runt i småbåtshamnen, ät en vällagad måltid på bryggan och svalka dig i det långgrunda vattnet. Otterbäcken har en
lång historia med sjöfart och här finns både sjöfartsmuseum och järnvägsmuseum.

Vänern Inte bara Sveriges, utan även EU:s största sjö har inte mindre än 22 000 öar och skär. De flesta

Enjoy the life around the two largest lakes in Sweden – Vänern and Vättern. The two lakes are connected by the Göta Canal
and are fantastic resources that offer lovely baths, pristine natural harbours and an exciting fishing. In addition, both Vänern
and Vättern are sources of drinking water and places for bird life. The best thing is that you can visit Sweden’s two largest
lakes on the same day if you want.

The area has plenty of swimming spots for all tastes. The top 4 is Strandbadet Ekudden, Mariestad, Djäknesundet Karlsborg,
Töreboda Camping & Bad and Barfoten, Barfotens camping in Otterbäcken.
FOTO: ICON PHOTOGR APHY
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Try out one of our golf courses, all four
of them offers lakeside location,
restaurant and accommodation:
Brevikens Golf & Hotell, Karlsborg (18 holes)
Mariestads Golfklubb (18 holes)
Töreboda Golfklubb (18 holes)
Ribbingsfors Golf och Kultur
Gullspång (9 holes).

Prova våra golfbanor

Vill du spela
minigolf?

Golfbanorna i vårt område ligger alla med sjönära läge. Alla erbjuder
Här finns både unikt byggda
restaurang och boende. I Karlsborg finns Brevikens Golf & Hotell,
och mer traditionella minigolf18 hål med små och taktiskt utmanande greener. På Mariestads
banor. I Töreboda gästhamn och
Golfklubb finns en 18-hålsbana med spelbara greener från mars
vid folkparken i Mariestad finns
till november. Töreboda Golfklubb har en park-, seaside- och
också äventyrsgolfbanor med
skogsbana med 18 hål och i Gullspång finns Ribbingsfors
både vattenhinder och bunkrar.
Golf och Kultur med 9 hål i herrgårdsmiljö.

Cykla & vandra

fjällsjö och är dricksvattenkälla till en halv miljon människor. Det unikt klara vattnet erbjuder en mångfald
av upplevelser både i det liksom från land. Dyk ner bland de 31 olika fiskarterna eller till någon av de 111
registrerade skeppsvraken. Eller njut av de från ytan då du sakta paddlar fram bland holmar, kobbar och
skär i sjöns norra arkipelag.

FOTO : TUA NA

äldsta registrerade kryssningsfartyg, byggd 1874
i Motala Werkstad.

FOTO: TUANA
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• M/S Juno som trafikerar Göta kanal är världens

Innanhaven Vänern och Vättern som förbinds av vattenvägen Göta kanal
är fantastiska resurser som erbjuder härliga bad, orörda naturhamnar
och ett spännande fiske. Dessutom är både Vänern och Vättern källor för
dricksvatten och platser för rikt fågelliv. Det bästa av allt är att du kan
besöka Sveriges båda största sjöar på samma dag om du vill!

FOTO: ELISABET JOHANSSON

Perfekt för dig som vill bada bekvämt i tempererat
poolvatten. Dessutom kan du beskåda båtarna
som sakta kommer glidande på Göta kanal från
din solstol på poolområdet.

Träfadder längs Göta kanal?

Sjöar & öar

Vargavidderna Ett av de större naturreservaten i Tiveden. Riktig vildmark där
både lo och varg fi nns. Är du morgonpigg
under våren möts du av ett magnifikt orrspel.
Upptäck Tiveden med guider! Vill du se
skogens konung, magiska tjäderspel eller spana
efter bäver? Bli guidad i kanot? I Tiveden
väntar kunniga naturguider på dig.

• Visste du att det finns möjlighet att bli

Fun facts about the Göta Canal: You can spend a night in a treestump or a mushroom at Norrkvarn • Maximum speed in the
Göta Canal is 5 knots which corresponds to 10 km/h • The full length of the Göta Canal was opened in 1832 but the western part
was opened initially in 1822 and the king of Sweden was in Hajstorp during the ceremony • There are several Swedish movies about
the canal that have been shot on location • The first electric boat went through the Göta Canal during the summer of 2019 • The man
made portion of the canal between Sjötorp and Tåtorp is marked with numbered limestone blocks. The distance between them is
1000 ells, which corresponds to 594 metres. The oxdrivers who pulled the ships through the canal used to charge per ellstone they
passed • Lanthöjden is the highest point of the canal and reaches 91,5 meters above sea level • The Göta Canal is 190 km long.
The man made portion is 87 km and was dug by the hands of 58 000 soldiers. The canal has 58 locks, 50 bridges and was
commissioned by count Baltzar von Platen • Did you know you can sponsor a tree along the Göta Canal? • M/S Juno, built in 1874
in Motala, is the oldest registered ship with overnight accommodation in the world. The ship still cruises the canal regularly.

Food worth a detour Do you fancy going for a coffee or dinner? Whether you are cycling, sailing, hiking or driving a car,
you’ll find that several restaurants and cafés, for a traditional Swedish Fika experience are worth an extra stop on the way.

Vargavidderna. Here you´ll find real wilderness where both lynx and wolf are located. If you are an early riser in the spring you
will be greeted by a magnificent sound of the blackcocks • Do you want to see moose, listen to the magic sound of a capercaillie
or look for beavers? In Tiveden, knowledgeable nature guides are waiting for you.

Töreboda camping & bad

10

småberusad på västgötska.

Småberusad? I Tiveden ligger den mysiga
restaurangen Luripompa som betyder

Djäknesundet Karlsborg

Hova Riddarvecka är en mycket uppskattad
folkfest som bjuder på ett myllrande medeltidsliv för hela familjen under nio dagar i juli,
alltid lördag vecka 27 till söndag vecka 28.

Originella namn I Tiveden finns många
spännande namn. En sjö heter till exempel
Läppapuss!

Korpen Visste du att korpen är en symbol
för Tivedens nationalpark?

N

grävd av 58 000 soldater. Kanalen har 58 slussar,
50 broar och är grundad av Baltzar von Platen.

14

Kul fakta om Tiveden!

Familjesemester Visste du att 85% av
besökarna i Tivedens nationalpark är
barnfamiljer?
7

8

• Göta kanal är 190 km lång varav 87 km är hand-

Sannerud, Tived

Otterbäcken*

Activities for the whole family: Bring your family to a summer adventure they will never forget. The area around Göta Canal offers
a lot of things to experience for all ages. Tag along on a unique guided tour through the Fortress of Karlsborg. Hike in the tree tops
and go zipline over the water at Ösjönäs in Tiveden. Rent a rail trolley and pedal through a magnificent landscape in Gullspång.
Visit the mini canal in Norrkvarn which show the western part of the Göta Canal created in miniature for curious children to play
in, or travel back in time to the medieval days at Hova medieval week, always week 28.

Liten bagge I Tiveden ligger naturreservatet
Tutterskulle. Känt för den värmeälskande
skalbaggen raggbock.

Ett centrumnära bad i Vänern som erbjuder
såväl sand, klippor, brygga och gräs att solbada
på. Ligger i anslutning till Ekuddens camping
där det sommartid finns servering och WC.

91,5 meter över havet.

Hova Riddarvecka

FOTO: ÅSA DAHLGREN
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• Lanthöjden är Göta kanals högsta punkt

23 Hova Konditori

19 Otterbäckens Sjökrog

SVE NSS ON
FOT O: STE FAN

Blöta tips!

av huggen kalksten. Mellan varje alnsten är
det tusen alnar, vilket motsvarar 594 meter.
Skjutskarlarna som förr drog skeppen med
oxar tog betalt per sten.

22 Hajstorps slusscafé
Hajstorp, Töreboda*

I Norrkvarn finns barnens minikanal. Här kan barn plaska,
leka med båtar och upptäcka kanalens väg mellan Vänern
och Vättern. Leksaksbåt hyrs i restaurangen och byts vid
återlämnandet mot en glass.

Mariestad kan du följa med under jorden. I gruvan får du se och
höra om hur barn, kvinnor och män i århundraden arbetat med
att hugga fram kvarnstenar ur berget. Här finns ett café, museum
och en skön natur att trivas i.

• Mellan Sjötorp och Tåtorp finns det 60 alnstenar

Fika/ Swedish Fika

Hova

FOTO: SUSANNA VIKMAN

elbåten Göta kanal.

Källdalen Skeppshult, Karlsborg*

Norrkvarns slussområde, Lyrestad

6 Qvarnstensgruvan På Lugnåsberget strax söder om

• Under sommaren 2019 trafikerade den första

.

21 Tivedens mat - Krogen mitt i skogen

Minikanal i Norrkvarn
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Göta Canal is the largest building work in Sweden and one of Sweden´s most visited tourist destinations. But there is a lot of
interesting culture and history in the area around Göta Canal as well. Follow the reconstruction work in site and learn more about
the medieval building techniques that are used on the reconstruction of the church Södra Råda in Gullspång. Visit the fortress in
Karlsborg or learn more about the industrial history at the Forsviks Bruk. Experience the old town in Mariestad, built in the 1700s
and 1800s and one of the best preserved town centres in the country or take a trip to the only millstone quarry in Europe that is
open for public- Qvarnstensgruvan in Lugnås.

16 Laxhall - Hamnkrog & Konferens
Brommösund, Torsö*
17 Luripompa
Sannerud, Tived*
18 Mandy’s Diner
Töreboda

inspelade i vårt område.

För dig som gillar att cykla och
vandra finns fina leder och härliga
småvägar att utforska.
Den fina naturen inbjuder till upplevelser på
platåberg, i naturreservat, längs Göta kanal och
två nationalparker – året runt. Från Sjötorp går en
markerad led till Surö och Harnäs. Biosfär- och
Pilgrimsled tar dig över Lugnåsberget mot
Kinnekulle. På Göta kanals bilfria dragväg njuter
du av unika kanalmiljöer. Tivedens trolska skogar
erbjuder markerade leder i både nationalparken
men även i områdena runt Granvik och Högsåsen.
Ta en vacker tur från Gullspång ned mot Åråsviken
längs Gullspångsälven. Det är också härligt att
ta en tur runt sjöarna, Skagern, Bottensjön och
Viken. Välj själv!
For those who enjoy the outdoors through hiking or from a
bicycle there are many beautiful trails to discover. You can
experience the Göta Canal, two national parks and nature
reserves all year round.

FOTO: ROGER BORGELID
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från medeltiden. På Forsviks bruk kan du uppleva historien genom
utställningar och aktiviteter för hela familjen. Besök Göta kanals
äldsta sluss eller strosa runt i den idylliska miljö som det lilla
samhället bjuder på. I Forsvik väntar idyllen med genuin charm.

Granvik, Karlsborg

• De svenska filmklassikerna om Göta kanal är

*säsongsö
ppet
Seasonal
opening h
ours
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Från Gullspång kan du ta dig fram på
den nedlagda järnvägen med dressin
längs Gullspångsälven, sjön Skagern
samt genom vacker skog och ängsmark.
Det finns två banor att välja mellan.
Dressinerna är lätta att trampa och
hela familjen kan följa med.

20 Sill & Dynamit
Mariestad

15 Klangahamns Fisk
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motsvarar 10 km per tim.

FOTO: MATILDA ENGDAHL

4 I Forsvik hittar du en industrimiljö som sträcker sig ända

Trampa dressin på
gammal järnväg

Mat/ Food

• Maxfart på Göta kanal är 5 knop vilket

FOTO: MONIK A MANOWSK A

och nationalbankens guldreserv i händelse av krig. I och med
att byggnadstiden blev 90 år istället för de beräknade 10 år var
fästningen redan omodern när den till slut stod färdig. Idag är
Karlsborgs fästning ett välbesökt turistmål med både museum,
fik, restaurang, butiker och guidade turer. Här väntar äventyret
för såväl gammal som ung.

SV EN SS ON

Vill du se världen ifrån trädtopparna? Då är en tur i Ösjönäs höghöjdsbana ett
bra alternativ. Höghöjdsbanan är beläget på en udde ute i Stora Trehörningen,
omgiven av Tivedens magiska skogar. Vandra högt upp i luften och avsluta
med zipline över vattnet. Det blir ett äventyr för alla!

eller i en svamp.

FOTO: VÄNERN OUTDOOR

FO TO : ST
EFAN

• I Norrkvarn kan du övernatta i en stubbe

FOTO: NYNKE HARTMAN

3 Karlsborgs fästning skulle skydda kungafamiljen, regeringen

Mat värd en omväg
Sugen på en fika eller middag? Oavsett
om du cyklar, seglar, vandrar eller färdas
med bil upptäcker du att det finns flera
matställen och fik värda ett extra stopp.
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Höghöjdsbana

Hela Göta kanal invigdes 1832, men redan
1822 invigdes västgötadelen av kanalen
i Hajstorp och Sveriges kung var på plats.

FOTO: VERONICA BLOM

2001 brann en unik svensk kulturskatt ner. Södra Råda gamla kyrka
är idag ett kunskapsprojekt som låter dig uppleva en tänkbar
medeltida byggarbetsplats i full skala. Kyrkans rekonstruktion
börjar närma sig färdigställande. Guide finns på plats sommartid.

FOTO: NYNKE HARTMAN

2 Återuppbyggnaden av Södra Råda kyrka i Gullspång

FOT O: TUA NA

På Karlsborgs fästning erbjuds spännande guideturer för hela
familjen. Ta dig tillbaka till när fästningen byggdes och upplev
hur det var att leva på den tiden. För de allra minsta finns
Lilla guldjakten – Skattjakten som du med hjälp av en karta
tar dig vidare genom att klara olika klurigheter. Klarar du det
hemliga lösenordet väntar en belöning.

FOTO: THREE PIECE

verk, kanalen var till en början mycket viktig för Sveriges transporter.
Idag har kanalen fortfarande stor betydelse men nu är det nöjet
och naturen som lockar. Göta kanal har blivit ett av Sveriges
största turistmål.

1832

FOTO: TUANA

3
1 Göta kanal invigdes 1832 och är Sveriges största byggnads-

Spännande äventyrsturer på
Karlsborgs fästning

Kul fakta om Göta kanal!

FOTO: MANDY´S

Runt Göta kanalområdet finns aktiviteter som passar både stora och små.

FOTO: MONIK A MANOWSK A

I närområdet kring Göta kanal finns en mängd kultur och
historia som bara väntar på att få upplevas. Här tipsar vi
om ett gäng upplevelser du inte får missa på din resa.

FOTO: JONNY JOHANSSON
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Kultur & historia

Ps! Vill du h
a fler tips?
Besök vår
hemsida ww
För liten & stor
w.upplevgot
akanal.com
Ta med familjen på ett äventyr de sent kommer glömma.

