
UPPTÄCK PÄRLORNA VID 
SVERIGES STÖRSTA SJÖ

Vänern bjuder på både vacker natur och rik kultur 

Nordväst om Kållandsö ligger Navens fyr som markerar det västra inloppet till Ekens skärgård. 

Om du ännu inte har upplevt Europas största 
sötvattenskärgård så är det dags. Till Vänern 
går det att ta sig både från västkusten genom 
Göta älv och från östkusten via Göta kanal. 
Här kan du ena dagen uppleva naturhamnar 
och rofyllda skärgårdsmiljöer för att den andra 
lägga till i gemytliga gästhamnar och ta del av 
det rika kulturlivet.  

TIPS! På lakevanern.se finns ännu fler  
förslag på utflyktsmål och aktiviteter



KINNEKULLE
Ta en paus från båtlivet och ge dig upp på vackra 
Kinnekulle för att beundra utsikten över Vänern. Varför 
inte hyra cyklar och se det spektakulära utflyktsmålet 
Stora Stenbrottet eller besöka någon av de medeltida 
kyrkorna från 1100-talet?  

LÄCKÖ
På en udde i Ekens skärgård reser sig Läckö slott, ett 
av Sveriges mest kända slott och även utsett till det 
vackraste. Det byggdes i barockstil på 1600-talet men 
har anor ända från 1200-talet. Besök  utställningarna, 
upplev slottsträdgården eller utforska Naturum 
 Vänerskärgården – och ät gott på Restaurang Hvita 
Hjorten. Du kan också hyra cykel och ta en tur till 
 mysiga fiskeläget Spiken som ligger 3 km bort.

DALBERGSÅ
Inte långt från gästhamnen kan du se  hällristningar 
och ruinen av Dalaborgs slott som byggdes år 1304 
av två söner till Magnus Ladulås. Runt om i land-
skapet syns tydliga spår efter inlandsisen, som 
den  natursköna Hjortens udde. Det är en del av den 
morän som går ner under vattnet och kommer upp på 
 västgötasidan som Hindens rev.

INRE HAMN I KARLSTAD
I mysiga och omtyckta Inre hamn finns trevliga 
 promenadstråk och restauranger precis intill 
 kajkanten. Från gästhamnen är det bara 10 min 
 promenad till Stora torget och Karlstads gene-
rösa  utbud av shopping. Du har också nära till 
Sandgrunds udden med Värmlandsmuseum, Lars 
Lerins konsthall och en stor lekpark.  

MARIESTAD
Besök en av landets bäst bevarade stadskärnor med 
bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Mitt bland 
 trähus och kullerstensgator reser sig även den 
 mäktiga domkyrkan som började byggas på 1500-talet. 
Följ med på en guidad tur eller gå på stadsvandring 
i egen takt. I hamnen finns också ett brett utbud 
av mat och fikabodar samt aktiviteter som padel, 
beachvolley och äventyrsgolf.

VÄNERSBORG
Staden som fick smeknamnet ”Lilla Paris” av skalden 
Birger Sjöberg bjuder på verklig småstads charm.   
Besök idylliska Skräckleparken och gå gärna längs 
kulturaxeln som tar dig förbi residensbyggnaden, 
kyrkan och Vänersborgs museum där Sveriges äldsta 
bevarade museimiljö finns.  

DJURÖ NATIONALPARK
Mitt ute i Vänern ligger Sveriges 
mest isolerade skärgårdsmiljö: 
 Djurö  nationalpark. Den består av 
ett 30-tal öar och skär dit man 
enklast tar sig med egen båt.  
Det finns flera naturhamnar och den mest använda 
är Malbergshamn på norrsidan. I  nationalparken 
finns toaletter och grillplatser och har du tur kan du 
få se dovhjortar ströva omkring. 

LURÖ SKÄRGÅRD
Mitt emellan Värmlandsnäs och Kållandsö ligger Lurö 
skärgård. Här finns en rik flora och fauna, vandrings-
leder, lämningar efter skärgårdsjordbruk och en 
klosterruin. På öarna finns även två restauranger 
– Lurö krog och Luröbryggan – där du kan njuta av 
nyfångad vänerfisk. 

EKENÄS
På sydspetsen av Värmlandsnäs ligger vackra 
 Ekenäs. Lägg till i gästhamnen för att vandra eller 
cykla i de natursköna omgivningarna, eller ta en 
rofylld tur med kajak. På nyöppnade Restaurang 
Ekenäs kan du njuta av en god hemlagad måltid med 
trevlig utsikt över vattnet. 

Båtlivet är härligt, inte minst när det finns många spännande saker att upptäcka precis bortanför 
gästhamnen eller ankringsplatsen. Här är några platser som är väl värda ett besök i sommar.

Inre hamn i Karlstad.  Foto Linn Malmén

Cykla från gästhamnen vid Hönsäter till Hellekis säteri. 

Dalbergså café och handel. Foto Linnea Gustavsson

Gästhamnen vid Läckö slott. Foto Linnea GustavssonSunnanå hamn, Mellerud. Foto Linnea Gustavsson



VAR 6:E 
GÄSTHAMNSNATT 
KOSTNADSFRI
När du visar upp ett fullstämplat 
Vänerhamnskort får du den 6:e natten utan 
kostnad. Gäller vid besök i någon av de 
medverkande Vänerhamnarna (se karta).  
Glöm inte att stämpla vid ankomst.

Gäller för max tre nätter/hamn.  
Maj–aug 2021.

Fri
natt

TÖSSE SKÄRGÅRD
Är du intresserad av fåglar är naturreservatet 
 Tössebäckens skärgård ett måste. Här finns ett 
mycket rikt fågelliv och speciellt lärkfalken trivs i 
 omgivningarna. Fiskgjuse och storlom är också vanliga 
inslag. På öarna finns iordningställda eldplatser, 
 båtbryggor, strövstigar och badstränder. 

KRISTINEHAMN 
Konstintresserade besöker gärna Kristinehamn där 
 Pablo Picassos största verk Jacqueline står på  
strand udden och blickar ut över Vänern. På 
 cykel avstånd från gästhamnen finns också 
 Kristinehamns  konstmuseum som visar moden och 
samtida konst av mycket hög kvalitet  

NATURHAMNAR 
Det finns gott om naturhamnar i Vänern där du 
kan lägga till för en natt eller två. Några populära 
är  Bösshamn i Lurö skärgård, Lindökroken utanför 
 Brommö, Alvön, Timmeröarna i norra Vänerskärgården 
och Malbergshamn på Djurö. 

Fiskgjuse och havsörn. Foto Fredrik Wilde

Picassoskulpturen i Kristinehman. Foto Jon Persson

lakevanern.se


