
Vandringsled Roparudden ligger på en udde i Ekens skärgård, 
precis vid Magnus De la Gardies barocka Läckö Slott. Här finner 
du även naturum Vänerskärgården – Victoriahuset där du kan lära 
dig allt om Kållandsös och Vänerns unika natur- och kulturmiljö 
och hur den har format livet i området. I samma byggnad finns 
även White Guide restaurangen Hvita Hjorten och på slottsvallen 
finner du även Café Stallet.

Namnet Roparudden kommer från att det var här som man stod 
och ropade eller signalerade över till ön Stora Eken för att kalla på 
färjkarlen när man ville komma över sundet. Roparudden är den 
yttersta spetsen mot Stora Eken som var bebodd från 1500-talet 
till 1960-talet. 

Start för vandringsleden sker vid parkeringen vid Läckö Slott. 
Halva leden går i kuperad och sjönära bergsterräng med utsikt 
mot Läckö och Stor-Eken, resten går på skogsbilväg. Längs med 
leden finns sittbänkar och en grillplats med gratis ved under peri-
oden 1 maj - 30 september. Det finns även möjligheter att bada, 
samt ett vindskydd där det går bra att övernatta. 

Ta en lunch eller fika vid Läckö Slott innan eller efter din vandring, 
eller varför inte ta en promenad på ett par kilometer till Spikens 
Fiskehamn där du kan njuta av allt från glass, rökt fisk och ham-
burgetallrik till en tjusig White Guide middag på Restaurang 
Sjöboden.

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.

Snabbfakta
Längd 
4 km 

UngefärLig tidSåtgång 

1 timme

SvårighetSgrad 

Medel

terräng 
Omväxlande terräng, bland annat berg och klippor. 

Start och måL

Parkeringen vid Läckö Slott.

markering

Följ blå markering.

hitta hit

med bUSS från Lidköping

Res både enkelt och smidigt till Kållandsö med 
buss. Under sommaren går linje 132 några gånger 
om dagen till Läckö Slott, i övrigt är Spiken närmsta 
hållplats. Mellan Spiken och Läckö Slott finns en 
led på drygt 2 km. Planera din resa och köp biljett i 
Västtrafiks app To Go. Aktuell tidtabell finns också 
att hitta på www.vasttrafik.se

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 Läckö Slott. För 
mer info gå in på  www.vasttrafik.se

med biL från Lidköping

Följ skyltning mot Läckö Slott, du kommer att köra 
förbi Tolsjö och genom Otterstad samt passera 
avfarten till Spiken. Därefter följer du vägen mot 
Läckö Slott till den stora parkeringen. 

Roparudden

Sjönära vandringSled 
på KållandSöSpetSen vid läcKö Slott
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