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i Traneberg

Upplev en sjönära vandringsled vid 
Traneberg 

Snabbfakta
Längd

Norra rundan 6,2 km
Södra rundan 8,4 km
Båda rundorna 12 km lång

UngefärLig tidSåtgång

2 timmar och 30 minuter.

Markering

Leden är markerad med blå markering.

SvårighetSgrad

Vandringen klassificeras som medelsvår och 
går i omväxlande terräng i både skog och ute på 
klippor.

Start och MåL 
Leden startar vid Läckö golfklubb

boenden i närheten 
Behöver du rum för natten kan du somna gott i 
ett av naturums 15 hotellrum som ligger ca 300 
meter från Läckö Slott. De är tysta och rogivan-
de med naturlig inredning, sköna sängar och 
vacker utsikt över skog, slott eller Vänerskär-
gården. 

hitta hit 
Hit går ingen kollektivtrafik men det finns gott 
om parkering i direkt anslutning till leden som 
ligger precis vid Läckö golfklubb.
 
Med biL från Lidköping

Kör mot Läckö Slott, efter 22 km sväng vänster 
vid skylt Läckö Golf 3. Efter gården Traneberg 
sväng vänster vid skylt Läckö Golf.

Med närtrafik

Beställningstrafik via Västtrafik minst 1 timme 
innan avresa enligt förangivna tidsintervaller. 
Ring 0771-91 90 90 för att förbeställa din resa 
från valfri adress inom Lidköping kommun till 

Tranebergsleden finns på Västra Kållandsö och är ca 12 km lång. 
Leden bjuder på fridfulla naturupplevelser som både är sjönära 
och i skogen, det är även en varierande terräng som är rikt på 
växt- och djurliv.

På Tranebergsleden vandrar du ute i skärgården och det finns en 
stor chans att se olika sjöfåglar längs leden men också att se vilt i 
skogarna. På udden vid Sundvassholmen finns ett fågelskyddsom-
råde som inte får beträdas under 1 april till 31 juli. 

Längs vandringen passerar du flera gamla torp och många his-
toriska platser, bland annat Skeppstaviken som var Tranebergs 
hamn och lastplats under 1700- och 1800-talen. 

Vill du övernatta är detta inget problem, ca 2 km in på leden finns 
ett fint vindskydd med tillhörande grillplats. 1 maj - 30 september 
finns det gratis ved här. 

Skulle du vilja gå en lite kortare tur kan du välja att gå bara den 
norra loopen som är ca 6 km lång. Vid starten av leden ligger ett 
utegym och en inte-nudda-marken-bana för barn.

 

göTene - lidköping TUrisTbyrå 

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

Facebook & Instagram: lackokinnekulle 
App: Läckö-Kinnekulle

scanna Qr-koden för aTT

komma Till vår hemsida där

dU hiTTar fler alTernaTiv på

vandringsleder.

scanna Qr-koden för aTT 
komma Till en googlekarTa över 

vandringsleden med UTmärkTa 
faciliTeTer.
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