LIDKÖPINGS ENDA TE-BUTIK

ÄTA - BO - GÖRA

- PRECIS VID TORGET

EGNA TE-BLANDNINGAR . KAFFE
KRYDDOR . PRALINER . KOLOR
FUDGE . PORSLIN OCH MYCKET MER
VI HAR ALLT FÖR MYSET
OCH TILL PRESENTEN!
0510-62221
Torggatan 3

Gårdshotell & Konferens i lantlig miljö

Sjötorps Säteri

Boende, fiske och rekreation

Lokala varor
& delikatesser

outlet

Räddningsskolans
lägenhetshotell
Prisvärda lägenheter med 1-4 rum

Sommarlunch
& Fika

Sommartider
Mån-Fre 10-18, Lörd-Sönd 10-15
Ord. Öppettider
Ons-Fre 10-18, Lördag 10-16

www.narebo.se
0510-223 06

3O-7O%
rabatt
plagg från

www.sjotorpssateri.se
sjotorpssateri@gmail.com
0706-11 37 85

0500-464000
info@raddningsskolanskovde.se

www.raddningsskolanskovde.se

Veterinärmuseet
Historiskt

Gemytligt

i Skara

Spännande

5O :-

Dam & f lick • www.rabalder.se
Göteborgsv 4 • Falköping

Upplev Göta kanals
guldkorn med cykel!
Hyr cykel på
cyklagotakanal.se

SISTA ONSDAGEN
08:00 -13:00

www.hotellgrepen.se
Olovsgatan 2 • 534 30 Vara
0512-33170 • 0722521752

BESÖK OSS ÄVEN
PÅ FACEBOOK

Pensionat Klåvasten

Kanalvägen 2, Töreboda
0506 - 77 75 50
info@cafevisthuset.se
cafevisthuset.se

www.veterinarmuseet.se
veterinarmuseet i skara

nossebromarknad.se

HISTORISK ÄVENTYRSTUR
PÅ KARLSBORGS FÄSTNING

Tyger
Bra kvalitet till låga priser
En av Sveriges största
tygaffärer, 500kvm

Öppet mån-fre 13-18, lör 10-13

Kristinedals Fabriker
Saleby Kristinedal 12, Lidköping

Prisvärt boende med
naturen runt knuten

Boka din biljett på www.karlsborgsturism.se

0510-530350

Ring för vägbeskrivning

info@klavasten.se • klavasten.se

Gruppboka året runt: info@karlsborg.se, 0505-17350 www.karlsborgsturism.se

www.kristinedalsfabriker.se
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Tidsresan

– familjedagar alla onsdagar i sommar!
Läs mer på hemsidan.

Julahuset i Skara

Vard 7-20 • Lör 9-17 • Sön 10-17
Skaraborgsgatan 49, Skara

tel 0515–88 67 60 www.ekehagen.se
Åsarp – 2 mil söder om Falköping

vastergotlandsmuseum.se

45
SORTERS
GLASS
30 butiker
med bästa
shoppingkänslan
VÅFFLOR
PANNKAKOR
och 1000
gratis p-platser
SMOOTHIES
MILKSHAKE
Öppet vardagar till 20 & helger till 18!
GRILLMACKOR
Följ oss och inspireras på:

Röda Stallet B&B
Trevligt boende strax söder
om Hjo. Alla rum har egen
dusch/WC och direkt
utgång till uteplats
Fågelås - Spakås 4, Hjo
rodastallet@gmail.com
www.rodastallet.se
0503-121 12

45 SORTERS GLASS
VÅFFLOR PANNKAKOR
SMOOTHIES MILKSHAKE
GRILLMACKOR

mosterelins.se
mosterelins.se
mosterelins.se

AXEVALLA FOLKHÖGSKOLA

Vi tar emot grupper året om. Vi erbjuder prisvärt boende och serverar
såväl traditionell husmanskost som festmiddagar enligt önskan.
Axevalla folkhögskola
ligger i gammal
kulturmiljö i Axvall
mellan Skara och
Skövde, mitt i ARN-riket
och Svearikets vagga.

Axevalla Folkhögskola, 532 72 Axvall • Tel 0511-269 70
info@axevalla.fhsk.se • www.axevalla.fhsk.se

mosterelins.se

45 SORTERS
45 SORTERS
GLASS GLASS

VÅFFLOR VÅFFLOR
PANNKAKOR
PANNKAKOR
mosterelins.se
SMOOTHIES
SMOOTHIES
MILKSHAKE
MILKSHAKE
GRILLMACKOR
GRILLMACKOR

Billingens stugby & camping

Skövde vandrarhem

stugor • camping • vandrarhem

centralt • dusch & wc på alla rum

www.billingensstuby.se
0500-47 16 33

www.skovdevandrarhem.se
0500-48 17 18

45 S

VÅF
SMO
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Welcome to Skaraborg
Skaraborg is located between Stockholm and
Gothenburg. It is an area with a lot to offer; lovely
coastal areas, exciting history, wonderful nature
and everything you can imagine for families
with children. That everything is located witin
a day trip makes it all even better. Welcome to
Skaraborg!
Skaraborg ligger mitt emellan Göteborg och
Stockholm. Det är ett område som har mycket att
erbjuda; härliga kustområden, spännande historia,
underbar natur och allt du kan tänka dig för
barnfamiljen. Att allt ligger inom en dagsutflykts
avstånd gör det hela ännu bättre. Välkommen till
Skaraborg!

Culture/Kultur

In our region you will find areas where you can see more ancient
monuments in the same spot than anywhere else in Sweden. You
can experience the history at Ragnvalds grav, the largest passage
grave in Sweden, or learn the history about what is probably the
oldest church in Sweden, Kata gård in Varnhem. When you drive
through the landscape you can not miss the remains from the
past. You will pass ancient burial grounds, historic monuments
and several abbey ruins. We dare to say that Skaraborg is a dream
destination for history enthusiasts.

mellan Vänern och Vättern

skaraborg

You can also experience a rich cultural life, both in the towns and
on the countryside. There must be something about the air in
Skaraborg that makes the creativity flow, because in our area you
will find many artists that want to invite you to experience the world
as they see it. If you want to continue your cultural journey, you can
take a seat in one of our theaters and let an ensemble, a comedian
or a dance group take you into the world of culture. In Skarborg you
will for example find one of Swedens largest concert halls if you look
to content, Vara Konserthus.

MAP/KARTA

Tourist center

skaraborg

Nature/Natur

Kids/Barn

Skaraborg is located by the two largest lakes in Sweden, lake Vänern
and lake Vättern. The access to the water is something that makes
our area special, and inbetween these lakes you will find both
nature reserves, smaller lakes and beautiful environments.

They are curious, spontanious, inquisitive and totally wonderful.
Of course we are talking about the children. In Skaraborg we
allow kids to be just kids. It doesn’t matter if you come as a family
that prefers to take the children out in the woods to experience
exciting waterfalls, or if you prefer to hang out around cool water
slides – you will find something for your family! How about a visit
at the largest waterpark in Scandinavia - Skara Sommarland, a real
fairytale castle - Läckö Castle, a grand fortress - Karlsborg fortress or
the best indoor waterpark in Sweden - Arena Skövde? If you would
rather take the kids on a calm journey, a bike ride along the Göta
Canal will suit you perfectly!

Falköpings turistbyrå
Stora Torget 11
+46 (0)515-88 70 50
turism@falkoping.se
www.falkoping.se/turism

Mariestads turistcenter
Esplanaden 5
+46 (0)501-75 58 50
turistcenter@mariestad.se
www.turism.mariestad.se

Our thirteen table mountains contribute to the varied environment
and provides a unique flora and fauna. You can also experience
the very special came landscape characterized by its rolling hills
made by the inland ice, or experience the mystic, wild forest in the
national park Tiveden.

Grästorps turism
Oscarsgatan 25
+46 (0)514-580 00
medborgarkontoret@grastorp.se
www.vastsverige.com/grastorp

Skara turistbyrå
Södra kyrkogatan 2 (fr.o.m. okt 2019)
+46 (0)511-325 80
turistbyran@skara.se
www.skara.se/turism

In lake Vänern there are over 22 000 islands that wait to be
discovered, and on our plains you will find some of Sweden’s
most important bird lakes. The nature lover will never be bored in
Skaraborg, because when you have ticked one nature reserve off
your list, there is another one to discover!

Gullspångs turistinformation
Storgatan 1B, Affärshuset Laxen
+46 (0)506-361 00
turist@gullspang.se
www.gullspang.info

Skövde turistcenter
Stationsgatan 3B
+46 (0)500-44 66 88
info@nextskovde.se
www.nextskovde.se

Skaraborg ligger vid landets två största sjöar Vänern och Vättern.
Tillgången till vattnet är något som gör vårt område till något alldeles
speciellt, och mellan dessa sjöar finns ett pärlband av naturreservat,
småsjöar och vackra miljöer.

Götene-Lidköping turistbyrå
Nya stadens torg, Gamla rådhuset
+46 (0)510- 200 20
info@lackokinnekulle.se
www.lackokinnekulle.se

Tibro besökscentrum
Inredia Brovägen 26
+46 (0)504-184 00
turism@tibro.se
www.tibro.se/turism

Hjo turistinformation
Bangatan 1 B
+46 (0)503-352 55
visithjo@hjo.se
www.visithjo.se

Tidaholms turistbyrå
Vulcans väg 5, Vulcanön
+46 (0)502-60 62 08
turistbyran@tidaholm.se
www.tidaholm.se/turist

Essunga turistinformation
Essunga kommun, Sturegatan 4
+46 (0)512-570 30
kommun@essunga.se
vastsverige.com/essunga-nossebro

Töreboda turistbyrå
Kanalvägen 2
+46 (0)506-101 30
turistbyra@toreboda.se
www.toreboda.se

Infocenter Karlsborg
Storgatan 65
+46 (0)505-17350
info@karlsborg.se
www.vastsverige.com/karlsborg

Vara turistinformation
Vara folkbibliotek, Stora torget 8
+46 (0)512- 312 20
turism@vara.se
www.visitvara.se

Våra tretton platåberg bidrar till den varierande miljön och bjuder
på en flora och fauna som är unik. Här kan du också se det speciella
kamélandskapet som karaktäriseras av sina böljande kullar skapade
av inlandsisen, eller uppleva den trolska, vilda skogen i nationalparken
Tiveden.
I Vänern finns inte mindre än 22 000 öar som väntar på att bli
utforskade, och på våra slätter finns några av Sveriges viktigaste
fågelsjöar. För naturälskaren blir det aldrig tråkigt i Skaraborg, för när
du bockat av ett naturreservat finns alltid ett nytt att upptäcka!

Outdoor experiences/Outdoorupplevelser
Two national parks, the two largest lakes in the country, a large
amount of nature reserves and thirteen table mountains. When you
find all these ingredients in Skaraborg it is easy to understand that it
is a destination that invites you to enjoy plenty of outdoor activities.
Go hiking on trails that will take you through mystic forests, calm
archipelagos and vast table lands. If you prefer to ride on two
wheels there are both MTB-tracks and road cycling that suit most
people.
Do you belong to the ones that rather wait until winter to
experience the nature? No problem! If you like cross country skiing
you will find nice tracks on several locations, for example at the
official trainingcenter for Vasaloppet on Billingen. Furthermore you
will also find several skiing slopes. All of Skaraborg is a treasure
chest for outdoor people, and it is waiting to be opened. Why not
come and search for your treasures here?
Två nationalparker, landets två största sjöar, ett otal naturreservat
och tretton platåberg. När dessa ingredienser finns i Skaraborg är det
lätt att förstå att det är en destination som bjuder in till ett stort antal
outdoor-aktiviteter. Här kan du vandra på leder som tar dig igenom
både trolska skogar, lugna skärgårdar och över vidsträckta platåer. Tar
du dig hellre fram på två hjul finns både MTB-leder och landsvägscykling
som passar de flesta.
Hör du till de som hellre väntar till vintern med att uppleva naturen?
Inga problem! Åker du längdskidor hittar du fina spår på flera håll
i området, bland annat på det officiella Vasaloppscentret Billingen.
Utöver detta hittar du också flera slalombackar. Hela Skaraborg är en
skattkista för friluftsmänniskor, och den väntar på att bli öppnad. Varför
inte komma och leta efter dina skatter hos oss?

De är nyfikna, spontana, frågvisa och alldeles underbara. Det är
naturligtvis barnen vi pratar om. I Skaraborg får barnen utrymme att
vara just barn. Vare sig du kommer som en familj som föredrar att ta
med barnen ut i skogen och uppleva spännande vattenfall, eller hellre
hänger bland häftiga vattenrutschkanor kommer du hitta någonting
som passar. Vad sägs om ett besök på Skandinaviens största vattenpark
- Skara Sommarland, ett riktigt sagoslott - Läckö slott, en stor fästning Karlsborgs fästning eller Sveriges bästa äventyrsbad- Arena Skövde?
Vill du hellre ta med barnen på en lugn resa passar ett cykeläventyr
utmed Göta Kanal alldeles utmärkt!

I Skaraborg finns några av de mest fornminnestäta områdena i Sverige.
Du kan bland annat uppleva historiens vingslag vid landets största
gånggrift Ragnvalds grav, eller lära dig historien om Sveriges troligen
allra äldsta kyrka vid Kata gård i Varnhem. När du tar dig fram i
landskapet går det inte att missa spåren från förr – du kommer passera
gravfält, historiska monument och ett flertal klosterruiner. Vi vågar
påstå att det är en drömdestination för historieintresserade.
Det finns också ett rikt kulturliv, både i städerna och ute på
landsbygden. Det måste vara något med den Skaraborgska luften som
gör att kreativiteten flödar, för här finns ett stort antal konstnärer som
gärna vill bjuda in dig till att uppleva världen så som de ser den. Vill
du fortsätta din kulturella resa kan du sedan slå dig ned i en av våra
teatersalonger och låta en ensemble, en komiker eller en dansgrupp
ta med dig in i kulturens värld. I Skaraborg finns bland annat ett av
Sveriges största konserthus sett till innehåll, Vara Konserthus.
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More information/Mer information:

skaraborg.nu

