
Att paddla runt Kållandsö kräver en viss erfarenhet från paddling och 
är inte att rekommendera för nybörjaren. Hela sträckan är cirka 35 
km, varav ungefär 30 procent av turen går utomskärs vilket innebär 
att man färdas på öppet vatten. Eftersom Vänern är ett innerhav kan 
det blåsa upp ordentligt och vädret kan slå om fort. Förslagsvis gör 
man ett antal stopp längs vägen, både för att upptäcka fantastiska 
platser, fylla på energidepåerna och för att orka paddla hela vägen.

TIPS PÅ STOPP LÄNGS VÄGEN
Läckö Slott - utforska barockslottet från 1600-talet
Läckö Strand - rofylld plats med möjlighet till övernattning & fika
Djurgårdsudde - fika i en idyllisk miljö
Brostugan - god mat vid sundet där Kålland och Kållandsö möts
Spårön - övernatta och vandra i naturen. 1,2 km omväg
Traneberg - övernatta och vandra i naturen
Naven - Naven Outdoor Experience erbjuder kurser & guidade turer 
Vraksafari - upptäck förlista och övergivna skepp utanför Naven 
Hörvikens Marina - hamn med gemytligt matställe
Spikens Fiskehamn - njut av nyrökt fisk, glass och lokalt hantverk

SNABBFAKTA
längd
Ca 35 km 

UNGEFÄRLIG TIDSÅTGÅNG
7 timmars aktiv paddling

PASSAR FÖR
Erfarna paddlare

OMRÅDE 
Vänern öppet vatten och inomskärs

START OCH MÅL
Förslagsvis Läckö Slott eller Naven, Kållandsö

HYRA KAJAK
Finns vid Läckö Slott och Naven under
sommaren

HITTA HIT
MED KOLLEKTIVTRAFIK
Under sommarsäsong går Västtrafik buss 132 
Lidköping-Spiken enstaka tider under dagen hela 
vägen ut till Läckö. Vanligtvis stannar bussen 
närmast i Spiken, då är det en promenadslinga 
på drygt 2 km mellan Spiken och Läckö.

MED BIL ELLER CYKEL FRÅN LIDKÖPING
Kör mot Läckö Slott, det är väl skyltat från Lid-
köpng. Distans ca 2,5 mil från Lidköping.

Beställning av närtrafik: 0771 - 91 90 90

PADDELTUR KÅLLANDSÖ RUNT
Kållandsö

+46 (0)510-200 20
info@lackokinnekulle.se 
www.lackokinnekulle.se 

Facebook & Instagram: lackokinnekulle  
App: Läckö-Kinnekulle
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