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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Kategorier: Vandringsleder
Position: 58.6739,13.2172

Kontaktuppgifter
Facebook:
http://www.skaraborgsleder.se/vandring/se_vandring_lidkoping_la
cko-spiken.html

Beskrivning
Välkommen till Kållandsö och en vandring mellan två av
Lidköpings mest populära turistmål. Läckö slott är ett vackert
sagoslott i en naturskön och historiskt intressant miljö. Spiken är
ett trevligt fiskeläge där du kan njuta av Vänerns många
läckerheter.

Läckö slott-Spiken är inte en traditionell vandringsled utan
snarare en populär promenad- och cykelsträcka. Mellan
busshållplatsen vid Läckö slott och Spikens hamn är det 2,5 km.
Går du tur och retur blir det totalt 5 km. Alternativt hyr du en cykel.
Se ´Information och service´ nedan. Leden är skyltad, men inte
markerad. Sträckan är mycket lättvandrad och följer till större
delen otrafikerade traktorvägar genom ett rofyllt och frodigt
kulturlandskap.

Information och service:

Kontakta Destination Läckö-Kinnekulle för aktuell turistinformation
inom Lidköpings kommun. Tel 0510-200 20,
www.lackokinnekulle.se. På hemsidan finns en kort film om
Lidköping som bl a visar scener från Läckö slott och Spiken.
Specifik information om Läckö slott får du om du klickar på rutan
för slottet.

Aktuell information om Läckö slott får du på tel 0510-48 46 60,
www.lackoslott.se, eller i informationsboden vid den stora
parkeringen. Vi rekommenderar en guidad tur på slottet. Vid
Läckö slott finns två restauranger. Fataburen ligger vid slottets
borggård, tel 0510-105 00, och är enbart öppen i samband med
operaföreställningar. Stallet, tel 0510-105 05, är ett café med
matservering som ligger strax söder om slottets huvudentré.
Ytterligare något längre söderut vid naturum Vänerskärgården -
Victoriahuset finns restaurang Hvita Hjorten, tel 0510-105 00. 

Information om restaurangerna finns på slottets hemsida.
Läckö Strand, tel 0510-100 47, www.lackostrand.se, hyr ut cyklar,
kanoter, kajaker och har även olika former av logi.

Läcköstugan, tel 0510-177 77, 070-373 38 09,
www.lackostugan.se, är ett mysigt café som ligger längs leden.
Läcköstugan hyr även ut stugor.
naturum Vänerskärgården - Victoriahuset. Här får du lyssna,
känna och höra om Djurö nationalpark, om tallskog, strandängar
och mycket mer. För information och bokning: Tel 0510-48 46 60,
eller besök hemsidan www.lackoslott.se.

I Spiken finns ett stort utbud av restauranger och butiker som



specialiserat sig på läckerheter från Vänern. Aktuell information
om Spiken får du via Destination Läckö-Kinnekulle. Se ovan.

Vägbeskrivning
Från Ringleden i Lidköping åker du norrut mot Läckö slott och
parkerar vid den stora parkeringen. Vill du istället starta i Spiken
svänger du av mot Spiken när du passerat Otterstad på
Kållandsö. En stor parkering finns i södra kanten av Spikens
hamn.

Lidköpings Resecentrum har bussförbindelse med både Läckö
slott och Spiken. Linje 132 går till Spiken och linje 133 går till
Läckö slott. Obs att tidtabellerna är säsongsberoende. För
trafikupplysning v g kontakta Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, eller
besök hemsidan www.vasttrafik.se.
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