
· Essunga  Grästorp  Götene  Lidköping  Skara  Vara 

 - i vår del av...

Upplev mer...



Essunga, Grästorp, Götene, 
Lidköping, Skara och Vara

I vår del av Västsverige är vi stolta över vårt 
unika natur- och kulturarv. Här syns spår från 
tiden före Sveriges kristnande och från längre 
tillbaka då istiden skapade våra platåberg. 
Upplev kulturbygderna till fots längs en 
mångfald av vandringsleder som går genom 
ädellövskog, skärgårdsmiljö och åkervägar. 

VÄLKOMMEN  TILL VÅR 
DEL AV VÄSTSVERIGE

Njut och känn dig 
som hemma!



Västgötaslätten består av frodiga slätter och näringsrik mark. 
Här hittar du många lokala matproducenter och gårdsbutiker som 
erbjuder det bästa i matväg. Här är det inte långt från jord till bord.

DET LOKALA SKAFFERIET

BONNAMARKNAD & NÄRPRODUCERAT
Grästorp erbjuder småskaligt närproducerade
varor som till exempel kan inhandlas sista söndagen i 
varje sommarmånad då det ordnas Bonnamarknad. 
Ett annat populärt besöksmål är den lokala glasstill-
verkaren Mäjens Glass & Maräng och närbelägna 
Mossängens gårdsbutik.



 GASTRONOMISKA UPPLEVELSER
Bjertorp Slott Kvänum
Feeling Restaurant & Wine bar Lidköping
Restaurang Hvita Hjorten Lidköping
Mellbygatans ost & delikatesser  Lidköping
Restaurang Sjöboden Kållandsö
Forshems Gästgivaregård Forshem

                        

WHITE GUIDE
I vår del av Västsverige hittar du många 
konditorier och restauranger med 
spännande läckerheter. Flera av dem 
finns med i White Guide. För bara något 
år sedan korades Conditori Nordpolen 
till Sveriges bästa konditori. Ta reda på 
varför! 

I Lidköping finns gott om White Guide-
caféer och vill du ha en unik gastro-
nomisk upplevelse – bege dig till Hvita 
Hjorten på Läckö.

Att ta sig till Nordpolen kan 
vara betydligt smidigare än du 
tror. Det räcker faktiskt att åka 
till Vara och leta efter en skylt 
med en isbjörn på. Välkommen 
till Conditori Nordpolen – du 
kommer inte att bli besviken.

 FIKA MED GULDKANT
Café Bella Mi Lidköping
Café på Klostret  Blomberg
Café Stallet  Kållandsö
Conditori Nordpolen  Vara
Esti Vara
Henrys Bageri Lidköping
Rådhuskonditoriet  Lidköping
Sivans Café och butik i Baljered St Levene

                        



SPIKENS FISKEHAMN

Någon kilometer från Läckö Slott hittar du Spikens 
fiskehamn. Sommartid fylls hamnen av båtgäster och 
besökare som njuter av lokalt producerade delika-
tesser. Vänerns röda guld – löjrom – både fiskas och 
förädlas i Spiken under vinterns mörkaste månader.

MÅLTID OCH FIKA I SAGOLIKA MILJÖER

Kinnekullebygden bjuder även på gastronomiska upp-
levelser. Du hittar bland annat Forshems Gästgivare-
gård som är Sveriges äldsta gästgiveri med en historia 
från 1200-talet. Här finns också Hellekis Trädgårdscafé 
& Kök vid Hellekis Säteri – ett av alla slott och herresä-
ten på Kinnekulle.

KLOSTERKAFÉ MED ANOR
I Varnhem har det serverats kaffe i hundra år till besö-
kare. Kaféet har blivit den självklara samlingsplatsen 
i det historiska Varnhem. Nu har det också utökat sitt 
utbud med grillkvällar och Afternoon Tea vissa tider.

BJERTORP SLOTT I KVÄNUM
Till Bjertorp slott åker man för att njuta av livet. I köket 
förädlas de bästa råvarorna som trakten bjuder och 
här finns Sveriges bäst bevarade jugendmiljö, med 
personligt inredda hotellrum där inget är det andra 
likt.

ESTI
Högafflar och spadar på gulrandig vägg varvat med 
citat av typen ”Bättre fika åt folket” och ”Med kärlek till 
och från slätta”. Råvaror från bygden på tallriken och 
fokus på njutning och upplevelse i koppen.



SVERIGES BLÅASTE STATIONSHUS

The Blue Orange är ett av Sveriges största konstverk och skapat av den tyska konstnärinnan Katharina Grosse, 
vars specialintresse är färger och dess samspel med varandra och betraktaren. På det gamla stationshuset som 
är knallblått från taknock till grund har fem bumlingar i regnbågens alla färger landat på taket och en sjätte på 
marken på andra sidan spåren. 

I vår del av Västsverige ryms det mesta: runstenar och kristna vikingar, konst, 
musik, arkitektur och design. Upplev barocken på Läckö slott eller ta en tur på 
någon av våra brunvita kulturvägar. Och vill du se lite tillbaka, välj Retrovägen. 

Vill du uppleva något väldigt nutida, så finns ett mycket blått hus i Vara.

KULTUR – DÄR ALLT BÖRJAR

SVERIGES STÖRSTA LILLA KONSERTHUS

I Vara ligger ett av Sveriges största konserthus. Kanske 
inte till det yttre, men väl till ambition och repertoar. 
Varje vår och höst presenterar Vara konserthus ett 
säsongsprogram med allt från Familjelördagar, klassisk 
musik, dans och jazz till teater, stand-up och musikal. 



RETRO NOSSEBRO

Från norra Göteborg och upp till Skaraborg slingrar sig 
väg 190, som även går under benämningen Retro- 
vägen. I mitten av denna vackra sträcka finns retro- 
sevärdheternas högborg Nossebro i Essunga kommun, 
där du kan ta del av tre decenniers välbevarade kultur-
arv – både interiörer och exteriörer från 1950-, 60- och 
70-talen. Förutom en autentisk gammal elektrisk affär 
från 1969 går det att besöka en unik trerumslägenhet, 
”Andra våningen” samt ett gammalt brandtorn, ett  
stationshus, en biograf, caféer och matställen med 
skönt retrostuk.

PORSLINSSTADEN LIDKÖPING

I den gamla porslinsfabriken ligger Rörstrand Museum som berättar historien om en av Europas äldsta 
porslinsfabriker och det svenska porslinets kronjuvel: Rörstrand. Samlingarna spänner över nästan tre  
århundraden och här finns allt från pottor till folkkära serviser. Idag är Rörstrandsområdet återigen ett 
center för keramisk produktion och runt om i staden finns flera keramiska utsmyckningar. 

Missa inte Gamla staden med anor från medeltiden med det pittoreska området Limtorget som är 
Lidköpings äldsta bevarade stadsdel. De hantverkare som alltid hållit till här har i dag fått sällskap av 
konstnärer och café. Strosa runt en stund och njut av den mysiga atmosfären.



VARNHEMS KLOSTER OCH KATA GÅRD
- UPPTÄCK SPÅREN EFTER KRISTNA VIKINGAR
I den magiskt vackra miljön runt klosterkyrkan och 
klosterruinerna kan du ta del av en fantastisk historia. 
Bakom klosterruinen har arkeologer grävt fram 
sensationella fynd som berättar om platsen från tiden 
innan munkarna kom dit på 1100-talet.
På Kata Gård möter modern arkitektur 1000-åriga 
murar. Här finns ruinen av en av Sveriges äldsta 
kyrkor, en privat gårdskyrka från vikingatiden. Kyrkans 
krypta är förmodligen Sveriges äldsta bevarade rum. 
Byggnaden är uppkallad efter den kvinna som härska-
de på storgården under vikingatidens slutskede.

SKARA DOMKYRKA OCH SKARABORGS 
VACKRASTE STAD
Det är inte för inte som Skara utsetts till Skaraborgs 
vackraste stad. Redan långt utanför staden ser du de 
två tornen som är själva sinnebilden för Skara. Den 
första kända domkyrkan invigdes omkring 1150, men 
nya fynd visar att det fanns en kyrka här redan under 
1000-talet.  Bo Beskows 43 glasfönster är bara de 
värda hela resan. Men i Skara finner du mycket som 
är vackert, inte minst arkitekturen i stadskärnan.

NYA OCH GAMLA STADEN i LIDKÖPING
Lidköping är en småstadsidyll med ett inspirerande 
liv och driv.  På torget ligger det karakteristiska Gamla 
Rådhuset som också är stadens symbol. Det tillhörde 
en gång i tiden Magnus Gabriel De la Gardie. 

NYFIKEN PÅ RUNOR?
Sparlösastenen är en av 
Sveriges märkligaste 
runstenar. Troligen här-
stammar stenen från 
800-talet och den är unik 
genom sin bildframställ-
ning. Alldeles i närheten 
finns också Sveriges högsta 
runsten. Du hittar den vid 
Levene kyrka.



Mellan Vänern och Vättern hittar du många naturtyper. I det unika platåbergs- 
landskapet har geologin och istiden format en omväxlande livsmiljö för människor, 

växter och djur. Kalkstensklevar med orkidéer, slättland, tusentals blommande 
körsbärsträd, mossar, kamelandskap, rullstensåsar, rev och fantastiska sjöar 

i alla storlekar.

NATURUPPLEVELSER 

VALLEOMRÅDET

Mellan Skara och Billingen har inlandsisen lämnat 
efter sig ett sjörikt och mjukt, böljande landskap. Här 
finns många naturreservat med rik och unik flora och 
fauna. Vill du vandra finns det sex mil uppmärkt led 
att upptäcka. Sträckan från Timmersdala mot Varn-
hem kallas för Vallevägen och det är en naturskön rutt 
att uppleva, främst i maj när körsbärsträden dignar av 
blommor i alla vita och rosa nyanser. Ladda ner appen 
Kulturväg Skaraborg för fler tips.

HITTA UT!
I skriften Hitta ut har vi samlat trettio fantasieggande och natur-
sköna platser du kan besöka i Skaratrakten. Skriften finns på Skara 
turistbyrå och kan också laddas ner på skara.se.



KINNEKULLE 
- DET BLOMMANDE BERGET

Den som en gång besökt Kinnekulle kommer gärna 
tillbaka. För det här är inte bara en av Sveriges mest 
natursköna platser utan även en trakt fylld av kultur 
och levande historia.

Kinnekulle är med sin vulkanliknande profil och rika 
natur en närmast magisk upplevelse. Inte minst när 
ramslöken slår ut i maj och förvandlar de ädla skog-
arna till ett hav av vita blommor. Den unika floran och 
faunan beror på Kinnekulles geologiska uppbyggnad 
med kalkrik berggrund. Stora delar av berget består av 
naturreservat, såsom Österplana hed med den ovan-
liga naturtypen alvar och Munkängarna med magiskt 
vacker ädellövskog.  Ursprungligen var Kinnekulle en 
ö i havet, vars vågor formade berget. Spåren syns i 
de många klevarna som blir magnifika vattenfall om 
våren, såsom Martorpsfallet och Bratteforsfallet.

Unika platåberg

HALLEBERG, HUNNEBERG OCH KUNGAJAKTS-
MUSEET

Platåbergen Hunne- och Halleberg ligger som öar i 
det bördiga slättlandskapet, och härifrån är utsikten 
magnifik. Hunneberg är en Ekopark med många vilda 
djur i ett stort skogsområde. Här finns vacker natur 
och många fina vandringsleder, liksom sjöar med 
unika och biologiskt värdefulla skogsmiljöer – flera av 
dem är naturreservat.

På Bergagården finns både restaurang och Kungajakt-
museet Älgens Berg. Gå med på en guidad vandring, 
paddla kanot, fiska och cykla moutainbike. 

En annan spännande plats att besöka är Dättern – en 
grund, näringsrik insjövik som är en av länets och 
Vänerområdets mest värdefulla häckningsplatser för 
flera fågelarter.

BILLINGEN
Nord- och Sydbillingen bjuder på många upplevelser. 
Upplev berget via vandringsleder eller cykel. Eller 
varför inte vinterturista med lite längdskidåkning på 
Blängsmossen? Naturen har öppet året om!



CYKLA OCH VANDRA

För dig som söker efter utmaningar finns det sex 
MTB-leder på Kinnekulle med varierande stigningar, 
sträckningar och svårighetsgrader att välja mellan. 
Start och mål för lederna sker vid Kinnekullegården. 
Ett annat sätt att uppleva Kinnekulle är att vandra 
längs någon av de härliga vandringslederna som löper 
genom det storslagna landskapet.

POPULÄRA TURISTMÅL

För den som gillar vida vyer är ett besök till Kinnekul-
les utsiktstorn ett måste. Besök också gärna Kinne-
kulles stenbrott där du ser 40 meter av de mäktiga 
lager kalksten som berget är uppbyggt på. Vid foten av 
Kinnekulle ligger Hällekis, ett litet brukssamhälle med 
en egen hantverksby som lockar många besökare 
varje sommar.

NATURSKÖNA HORNBORGASJÖN

Hornborgasjön är ett drygt 4 000 hektar stort naturre-
servat, som omfattar både sjön och dess strandängar 
liksom en del av det gamla odlingslandskapet öster 
om sjön. Tranornas ankomst till Hornborgasjön är 
ett säkert vårtecken, men här finns ett rikt och unikt 
fågelliv hela året om. 

På naturum Hornborgasjön kan du lära dig mer om 
våtmarker och om landskapets djur, växter, geologi 
och kulturhistoria. Café Doppingen vid naturum 
Hornborgasjön serverar ett frestande utbud av lokal-
producerade läckerheter.



KÅLLANDSÖ – VÄNERNS PÄRLA
Kållandsö är Vänerns näst största ö och är med sitt 
rika naturliv och vackra kulturlandskap ett populärt 
besöksmål året runt. Här ligger Läckö Slott – ett 
barockslott med 700-årig historia, välbevarade salar 
och inspirerande slottsträdgård. Sommartid arrange-
ras här både utställningar och konserter såsom Läckö 
Sommaropera och Läckö Visfestival.  På naturum  
Vänerskärgården – Victoriahuset – finns restaurang 
Hvita Hjorten. Njut av fantastisk mat lagad av råva-
ror från den egna slottsträdgården och närbelägna 
odlare. 

PADDLA KAJAK OCH VANDRA 
Kållandsö skärgård erbjuder lugna paddlingsförhål-
landen. Har du ingen egen kajak med dig går det att 
hyra både vid Läckö Slott och på flera andra ställen. 
För den som hellre upplever naturen till fots finns 
fina vandringsleder i vacker och omväxlande natur på 
Kållandsö. 

COOLA VATTENÄVENTYR
Skara Sommarland är Skandinaviens största vatten-
park med roliga  vattenaktiviteter för hela familjen. 
För de mindre äventyrarna finns Sagopoolerna och 
Kottelagunen. För de större och lite mer våghalsiga 
finns bland annat attraktionerna Snake Pit, Cobra och 
Big Drop, med hela 21 meter fritt fall. Vågpoolen är 
nordens största, med en lång härlig strand. 

vatten

ÅNGBÅTEN S/S NOSSAN 
En tur med S/S Nossan är en verklig tidsresa, doften 
från den vedeldade ångmotorn, det lugna tempot 
samt Nossans vackra och orörda omgivningar. En 
skeppare tillika guide finns med ombord och berättar 
om vad man ser på vägen och anekdoter från 
bygdens och båtens historia.



LJUSFESTIVAL, SPÖKHUS & ESCAPE ROOM
I månadsskiftet september/oktober äger Nossan
ljusfestival rum. En närmast magisk upplevelse,
där omgivningarna runt vattendraget Nossan är
spektakulärt upplysta längs en två kilometer lång
sträcka. Under festivalen finns också restaurangtält
och scener med musikunderhållning varje kväll. Ett
populärt inslag under festivalen är spökpromenaden 
som arrangeras av Spökhuset Grästorp. För den som 
inte kan få nog av läskiga upplevelser är Spökhuset 
Grästorp ett besöksmål som är tillgängligt året runt. 
Spänning hittar du också i Grästorps roliga Escape 
Rooms – Hidden Logic.

Marknader, trandans, tomtar och opera. Och mycket mer!

EVENEMANG FÖR ALLA SMAKER

SPARA DATUMET - UPPLEV GRÄSTORP
Nationaldagsfirande               6 juni
Allsångskvällar torsdagar      18/7, 25/7, 1/8 och 8/8
Grästorpsfestivalen                 9-10 augusti
Vänerveckan                             24/8-1/9
Nossan ljusfestival                  5/10-12/10

POPULÄRA MARKNADER
Nossebro stoltserar med Sveriges äldsta och störs-
ta månadsmarknad ”Nossebro marknad” med 543 
marknadsplatser och 100 000 besökare per år. Ända 
sedan 1903 har knallarna återkommit hit sista onsda-
gen i månaden. Ett nytt inslag är olika temamarknader 
vid ett eventtält från mars till november. Dagen innan 
marknaden i juni och augusti kan man delta i allsångs- 
kvällar utmed Nossans vackra kant, och vill man över- 
natta finns en camping bredvid. En annan typ av 
marknad är Veteranmarknaden som arrangeras den 
sista lördagen i april och augusti. Här kan du hitta allt 
från bildelar till retroprylar. 

TRANFESTIVALEN VID HORNBORGASJÖN
Under en dryg vecka fylls Trandansen och området 
kring Hornborgasjön med extra mycket aktiviteter och 
olika teman för både stor och liten. Mattält med lokala 
delikatesser samsas med skådardagar, friluftsdag för 
skolbarn och spännande föreläsningar.

VALLEHELGEN
Varje år i maj öppnar konstnärer och hantverkare upp 
sina hem och ateljéer för besökare, mitt i vackra Valle- 
området. Caféer, restauranger och föreningar håller 
också öppet och bjuder även de på näring för kropp 
och själ. Välkommen att njuta av en helg fullspäckad 
av färgrika upplevelser du med.



MATMARKNAD PÅ HÖTORGET I SKARA
Sex gånger om året fylls Hötorget med lokalproduce-
rade läckerheter, restaurangtält med Skarakrögare, 
underhållning och gemytlig stämning för stora och 
små. 

RAMSLÖKENS DAG PÅ KINNEKULLE MED SM I 
UTOMHUSMATLAGNING
Känn doften av ramslök och se de vita blommorna 
breda ut sig när Kinnekulles egen ört firas 1/6. Det blir 
musik, marknad, SM-deltävling i utomhusmatlagning, 
allt med utgångspunkt från Hellekis säteri.

MOTORLÖRDAG
Nossebro Motorlördag arrangeras mitt i centrala  
Nossebro första lördagen i juni. En dag för alla retro- 
och motorgalna. Hit välkomnas veteranbilar, veteran-
traktorer, A-traktorer, MC och mopeder.  Det erbjuds 
ett stort utbud av försäljning knuten till retro eller 
motor, så som bilreservdelar, retrokläder och mycket 
annat. Här kan du också rösta fram ditt favoritfordon, 
fixa retrofrisyren och uppleva olika slags uppvisningar.

FROSSA I JORDGUBBAR
I Vara har Jordgubben en alldeles egen dag, en folkfest 
för alla åldrar som arrangerats fredag/lördag efter 
midsommar ända sedan 1985. Den 28-29/6 fylls  
torget i Vara med välkända svenska artister, under- 
hållning, dans, tivoli, marknad, massor av aktiviteter 
och festivalkänsla – allt med fri entré. 

LÄCKÖ KAJAKTRÄFF
Paddlare från hela landet träffas vid Läckö Slott  
28-30/6 för att njuta av fantastisk natur i Skärgården 
runt Kållandsö. Tre dagar med föreläsningar och  
kurser för både nybörjare och erfarna paddlare. 

LIVEMUSIK I LIDKÖPING
Under hela sommaren mellan juni till augusti bjuds 
det på underhållning från Lidköpings olika musik-
scener, allt från pop och rock till klassiskt och opera. 
Tisdagar i juli är det solbryggorna vid Lidan som fylls 
med lokala artister, onsdagar på hantverksgården 
vid Limtorget, torsdagar gästas stadsträdgården med 
välkända artister. Utöver detta anordnas konserter  
på Rörstrand, Visfestival och Opera på Läckö Slott, 
Måndax & Tisdax på Stadshotellet med mycket mer.

POWER BIG MEET, MOTORTORSDAGAR OCH 
HJULAFTON I LIDKÖPING
Motorsommaren i Lidköping inleds 4-6/7 med Power 
Big Meet då bilentusiaster från hela världen samlas 
kring sitt största intresse. Det blir marknad, cruising, 
finbilstävling och härlig stämning i hela staden. Det 
fortsätter med motortorsdagar hela sommaren (13/6-
1/8) och avslutas med traditionen Hjulafton den 8/8 
då hela Lidköping fylls av tävlingsbilar, uppvisningar, 
motorcykelkortege och mycket annat. 

TRAVVECKA MED STOCHAMPIONATET
Under vecka 29 förvandlas varje år Skara och Axevalla 
till en ren folkfest när Stochampionatet går av stapeln.  
Förutom travtävlingarna som lockar tiotusentals be-
sökare från när och fjärran, fylls av staden med härlig 
feststämning med kända artister och tävlingar. 

SOMMARKVÄLLAR I SKARA
Sommarkvällarna vid Djäknescenen i centrala Skara 
bjuder på kända artister, barnunderhållning, hopp- 
borgar, hinderbanor, uteservering och glass till alla 
barn. Det är fri entré till dessa kalaskvällar!

OPERA & VISFESTIVAL PÅ LÄCKÖ SLOTT
Varje år spelas sommaropera på Läckö Slotts borg-
gård. I år får vi se ”Figaros bröllop” 14/7-3/8. Akustiken, 
stämningen och den historiska miljön garanterar en 
minnesvärd upplevelse. Läckö Visfestival pågår 9-10/8.

FEST I LERIGA SPÅR
Tänk att få uppleva ett riktigt traktorrace på landet!  
Vid Södra Lundby bygdegård strax utanför Vara blir 
det fullt ös både på och omkring tävlingsområdet fre-
dagen den 26/7. Traktorerna slirar, leran sprutar och 
publiken kan uppleva både traktorrace, after race-pub 
och mycket mer.

LIDKÖPINGS PORSLINSFESTIVAL
Den 16-17/8  är det återigen dags för Porslins- 
festivalen i Lidköping. Porslinet och hantverket 
är i centrum under två dagar med föreläsningar, 
workshops, utställningar, visningar och mycket mer.



JUGENDSLOTT OCH GOLF - EN UNIK KOMBO
Den som gillar att spela golf bör inte missa en runda på Vara-Bjertorp GK. 
Det är en välskött 18-hålsbana med flera dammar i en naturskön miljö 
och den har flera gånger utsetts till Västsveriges bästa bana. Bo och äta 
lyxigt i unik slottsmiljö kan du göra i Sveriges yngsta slott i jugendstil – 
Bjertorp slott – som ligger i direkt anslutning till banan.

GOLF PÅ EKARNAS
Grästorp erbjuder golf i trevlig miljö med fler-
talet olika banor, bland annat driving range, 
chip- och putting-green. Ekarnas Golfmotell 
och restaurang ligger i direkt anslutning till 
banan och hit är alla givetvis lika välkomna 
oavsett om man spelar golf eller inte.

HÄNG MED PÅ MATHANTVERKSSAFARI 
Första helgen i maj respektive september (7-8/9) 
bjuder VästgötaLandets lokala mathantverkare in till 
Mathantverkssafari. Njut av god mat, produkter av 
högsta kvalitet och möten med engagerade och  
kunniga mathantverkare i en idylliskt lantlig miljö! 

KULTURNATTEN/KULTURVECKAN
Kulturnatten är starten på en hel vecka fylld med 
kultur i Skara med omnejd. Här samsas olika konst- 
arter, teater och upplevelsevandringar med musik i 
olika former och upplevelser av skilda slag, ofta under 
ett gemensamt tema, som t ex 70-talet eller deckare. 

LÖJROMMENS DAG SPIKENS FISKEHAMN 
Var med och fira löjrommens dag 10-11/11 på 
Kållandsö. Se hur beredningen går till, handla delika-
tesser och njut av löjromsinspirerade rätter i Spikens 
fiskehamn.

SKARA FILMFESTIVAL 
För filmälskaren är hösten allt annat än grå i Skara. 
Här hägrar nämligen en hel vecka fylld med filmer, 
flera gånger om dagen. Filmer för både barn, vuxna 
och unga står på programmet och nyare filmer blan-
das med äldre guldkorn som kanske till och med är 
svåra att få se någon annanstans. 

JULMÄSSA PÅ HELLEKIS SÄTERI
Sista helgen i oktober är det varje år traditionell jul-
mässa i herrgårdsmiljön på Hellekis säteri. Här finns 

det mesta som hör en julmarknad till, med allt från 
delikatesser till hantverk.

HÖSTMARKNAD I VARA SMÅSTAD
Under Skördemarknaden 28/9 står närproducerad 
mat i fokus och det är ett evenemang som lyfter fram 
många duktiga matproducenter, som finns på Varas-
lätten med omnejd. Skördemarknaden är en dag för 
stora som små och det finns flera barnaktiviteter.

JUL I VARA SMÅSTAD
Julen i Vara Småstad den 1/12 inleds med gråpappers-
släpp kl. 13 och julskyltningarna brukar vara något 
alldeles extra att beskåda. Under dagen serveras det 
godsaker på våra kaféer och restauranger och när 
mörkret smyger sig på sprids en härlig julstämning 
i småstaden. Ljuv musik och dans runt granen hör 
traditionen till, liksom glögg och pepparkakor. 

LÄNGSTA TOMTEPARADEN
Första söndagen i december fylls Skara av tomtar i alla 
former och storlekar under en riktig folkfest. Här möts 
du av en av Europas längsta tomteparader där tomtar 
och nissor till allas förtjusning åker, promenerar, rider 
eller cyklar fram genom staden under stor pompa och 
ståt.

I Vår del av Västsverige 
kan du golfa på en rad 
varierande golfbanor, 
du hittar alla på 
golfaiskaraborg.se



Lidköping och Götene
+46(0)510-200 20
Info@lackokinnekulle.se
www.lackokinnekulle.se

Grästorp
+46(0)514-100 80
medborgarkontoret@grastorp.se
www.vastsverige.com/grastorp/

 Essunga
+46(0)512 570 30
kommun@essunga.se
www.vastsverige.com/essunga-nossebro

Vara
+46(0)512-312 20
turism@vara.se
www.visitvara.se

Skara
+46(0)511-325 80
turistbyran@skara.se
www.skara.se/turism
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Ladda ner appen 
"Läckö Kinnekulle”


