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1 KINNEKULLE

Ett 306 meter högt platåberg som
erbjuder en mängd upplevelser för
alla åldrar: storslagna vyer, sällsynta
växter, mat i toppklass, fina herrgårdar,
vandringsleder och MTB-banor. När
Carl von Linné besökte Kinnekulle
på 1700-talet kallade han det för ”en
plats bland de märkvärdigaste i riket”.
45 min.
vastsverige.com/
lackokinnekulle/kinnekulle

2 LÄCKÖ SLOTT &
SPIKENS FISKEHAMN

På en udde i Ekens skärgård vid
Vänern hittar du Magnus De la Gardies barocka Läckö Slott – utsett till
landets vackraste slott. Den 700-åriga
historien, de unikt bevarade barocksalarna och den yttre miljön är en
upplevelse i sig.
Tio minuter från Läckö slott hittar
du Spikens fiskehamn som är en av
Europas största insjöhamnar. Här går
rökarna för fullt hela dagen och serverar dig rykande färsk fisk, insjöfisk och
fin löjrom från siklöjan. Strosa runt
och njut av den goda maten och titta
in i hantverkshopparna, med vattnet
ständigt närvarande.
50 min.
lackoslott.se
spiken.se
3 VARA-BJERTORP GK

Prisbelönad golfbana från 1990, belägen alldeles intill Bjertorp Slott. Låt
dig inte luras av det flacka landskapet
– den här 18-hålsbanan ger alla en
utmaning oavsett handicap och har
rankats som Västergötlands bästa bana
9 gånger av Golf Digest.
vara-bjertorpgk.se
4 BILKOMPANIET

Intresserad av exklusiva bilar som det
endast finns ett få av i hela världen?
Då är Bilkompaniet i Tråvad väl värt
ett besök. Det grundades 1993 av
Svante Andersson och drivs idag av
sonen Ludwig Ellhage. De har specialiserat sig på sportbilar, lyxbilar och
entusiastbilar med kunder från hela

Europa. Här finns oftast cirka 20-30
noggrant utvalda bilar att beskåda.
9 min.
bilkompaniet.eu

8 OLTORPS FRILUFTSOMRÅDE

Perfekt för dig som längtar efter en
pulshöjare! Bara några minuter från
slottet erbjuder Oltorps friluftsområde
MTB-leder, tennisbanor, vandringsleder
och en liten badsjö i naturskön miljö.

5 QVÄNUM MAT & MALT

Det här bryggeriet och bränneriet
huserar på Gategården ett par minuter
från slottet. Claes och Annica som driver verksamheten har stor passion för
mat och dryck och tillverkar öl och
brännvin på ett hantverksmässigt och
hållbart sätt med inriktning på lokala
råvaror. All el kommer från sol-, vindoch vattenkraft och bryggeriet och
destilleriet värms upp med biobränsle.
Boka en provning eller visning av
bryggeriet och missa inte att smaka
på Bjertorp Slotts egna jubileumsöl i
slottsbaren.

7 min.

vastsverige.com/vara/pro-		
dukter/oltorps-friluftsomrade

9 VARA SMÅSTAD

Strosa runt i Vara småstad för att besöka mindre lokala butiker och restauranger.Vi kan varmt rekommendera
ett besök till prisbelönta Nordpoolen
Conditori och Sivans ost. Titta gärna
in på Vara konserthus hemsida för
storslaget program.
14 min.

varasmastad.se
varakonserthus.se

6 min
qmm.se
6 HERRTORPS QVARN

Paddla längs ån Flian som rinner från
Hornborgasjön och vidare ut i älven
Lidan. Det är som en sagovärld här. Ta
dig uppströms för en enklare paddling
och för lite mer spänning kan du också paddla nedströms.Vid hyrning av
kanot kan du också beställa transport
tillbaka till startplatsen.
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35 min.
vastsverige.com/skara/
produkter/
varnhems-klosterkyrka

27 min.
herrtorpsqvarn.se
7 HORNBORGASJÖN

En av Europas viktigaste fågelsjöar
belägen i ett fantastiskt natur- och
kulturlandskap som förenar Skövde, Skara och Falköping. Här finns
mycket att uppleva året runt.Vandra,
cykla, ät lokalproducerad mat, besök
historiska platser och njut av naturens
alla årstider.
Vid Fågeludden, på sjöns östra sida,
hittar du Naturum Hornborgasjön. Här kan du njuta av den vackra
miljön, gå på guidad tur och besöka
utställningen om sjöns historia och
rika fågelliv.
38 min.
hornborga.com

VARNHEMS KLOSTERKYRKA

Med nästan tusenårig historia rymmer Varnhems mäktiga klosterkyrka
en mängd intressanta berättelser som
är värda att upptäcka.Vandra under
kyrkans romansk-gotiska valv, där
munkarnas mässor och sånger en gång
manade till eftertanke.

11

PADEL

KlaBo padelbana i Kvänum för såväl
nybörjare som proffs! Bokning sker
via Matchi.se. Kika också på Forza
padel i Vara för fler speltider.
9 min.
12

FALKÖPING

30 minuter från slottet, i Falköping hittar du vandringsleder, bad,
MTB-leder och flera naturreservat
vid berget Mösseberg. Kombinera en
dag av dramatisk natur med ett stopp
vid Falbygdens osteria där du hittar en
stor butik med stort utbud av kvalitetsostar och inredning.
30 min.
vastsverige.com/falkoping

