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· Essunga  Grästorp  Götene  Lidköping  Skara  Vara 

Golfa i slottsmiljö Golfa på Vara-Bjertorps golfklubb och avsluta dagen med en 
god middag och skön natts sömn på Bjertorp Slott. 

Småstadsshopping med fika En dag i Vara småstad med sina unika butiker avslutas på allra bästa vis med en anrik fika på brisbelönta 
Conditori Nordpolen. Här blir du serverad vid bordet och man förstår väl att de 2016 blev utsedda till Sveriges bästa conditori.

Bad, plask, hopp och lek I centrala Vara kan du simma eller ta någon av de 
stora rutchkanorna rätt ner i den tempererade utomhusbassängen. 

Upplev en riktig klosteroas Varnhem med klosterkyrka, klosterruin, Kata gård 
samt Klosterkafé blir en härlig Skarautflykt för den historieintresserade.

Vandra i Valle Vid Billingens östra sluttning går flera natursköna leder genom ängar, betesmarker, ädellövsskog och sjöar. Glöm inte att ta 
med picknickkorg och badkläder på din utflykt. Karta finns att hämta i Skara stadshus, Ryttargården i Varnhem och Turistbyrån i Lidköping.

Bäversafari i Flian Gör en spännande och lärorik tur till den gamla kvarnmil-
jön vid Flian, Herrtorps Qvarn. Checka in på lägenhetshotellet, hyr en kanot och 
glid fram på ett spännande bäversafari.

Hisnande utflykt Kinnekulle utsiktstorn på toppen av det 306 m höga platåber-
get ger en utsikt på ca 9 mil. Gör ett besök till det 19 meter höga tornet.

Fiska i Stora Stenbrottet Gör en fisketur till en av Kinnekulles mest besökta platser. Här finns fikabord och grillplatser för medhavd mat-
säck och fika. Köp ett fiskekort och prova fiskelyckan i fiskesjön mitt i stenbrottet med inplanterad Regnbågsöring.

Stadsnära Lugn Träffa djuren på Stadsnära Lantgård i Råda utanför Lidköping. 
Lek på tomten, var kreativ i snickarboa eller bara njut av lugnet. Fri entre!

Gå en slottsvandring På Läckö Slott utanför Lidköping kan du gå en guidad tur, fascineras av slottsträdgården, se utställningar och njuta av 
vacker miljö. Slottet är öppet hela sommaren och här kan du även äta gott, bada och vandra i Kållandsö skärgård.

Storslagen naturvandring Hindens Rev utanför Lidköping är en favorit för 
vandrare. Revet är 5 km enkel väg och grillplats med ved finns längs leden.

Vraksafari Ladda ner appen ”Läckö Kinnekulle” och ge dig ut på en självguidad paddlingstur i Ekens Skärgård och upptäck förlista skepp och 
vrak. Några ligger långt under ytan medan andra är väl synliga. Utgår från Naven på Kållandsö där möjlighet finns att hyra kajak. 

Strandpromenad längs Nossan Ett stenkast från Storgatans charmiga butiker i Nossebro slingrar sig den fina strandpromenaden utmed 
den artrika och vackra ån Nossan. Ta med picknickkorgen och slå er ner vid en grillplats längs vägen eller ta ett uppfriskande dopp.

Familjeutflykt till Kyrkås Äventyrslekplatsen här är något alldeles extra, men 
även den historiefyllda omgivningen är intressant att utforska. Sväng förbi Käl-
ströms inredningsmecka och checka sedan in för natten på Kyrkås Stommen.

Kulturpicknick Vid Främmestad hembygsgård kommer brusande Nossan verkligen till sin rätt, mitt bland gamla byggnader, grönskande 
natur och historiska minnen. Packa fikakorgen och gör ett besök vid den möjligtvis vackraste picknickplatsen längs den 10 mil långa ån. 

Glassig utflykt På slätten mellan Vara och Grästorp ligger Mäjens Glass & Mar-
äng. Här tillverkas glass som smaksätts på roliga sätt utifrån aktuell säsong med 
råvaror som i största möjliga mån kommer från gården eller närområdet. 

Trollstig & utsikt Utsikten från platåberget Hunneberg vid Flo-Klev är slående! Här finns vacker vild natur, många fina vandringsleder och 
barnens populära Trollstig som utgår från Bergagården. På Bergagården finns även en restaurang och Kungajaktsmuseet Älgens Berg. 

Museibesök på landet Särestad Landsbygdsmuseum är ett av Sveriges största i sitt slag med över 3000 föremål och redskap. Barnvänligt 
museum med fikaservering, sommaröppet 1-31 juli. Gör gärna ett besök vid närliggande och mysiga Skogshyddans våffelcafé också. 

Ta med denna utflyktsguide för Västra Skaraborg  på vägarna i sommar och vem vet, kanske 
kommer du att besöka platser och uppleva saker som du tidigare aldrig gjort. 

Scanna QR-koden med din mobilkamera  för att komma till en google-karta över besöksmålen. 

Trevlig sommar!


