
Ett fantastiskt  
familjeäventyr i fem delar!

Skaraborg är kanske inte världens medelpunkt.  
Men under sommaren förvandlas det till en fantastisk  
lekplats för både stora och små. Längs en rundtur 
hittar du Skandinaviens största vattenpark, ett sago-
slott från 1200-talet, en superspännande fästning,  
en vindlande kanal och Sveriges bästa äventyrsbad. 
Och en himla massa andra skojigheter däremellan. 
Det är bara att boka boende och ta en tur. 

Med det bifogade kortet får du fina erbjudanden  
på samtliga av turens besöksmål, men även på  
andra kul saker längs vägen. 

På vastsverige.com/vastgotaturen hittar du  
en komplett lista.

Varmt välkommen i sommar!

INNEHÅLLER 
RABATT- 

 KORT!

GÅ TVÅ PÅ  
SLOTTSÄVENTYRET  
OCH BETALA FÖR EN. 
Gäller för barn upp till 12 år under juli månad.

KÖP TVÅ ENTRÉER OCH FÅ  
EN GOKARTBILJETT PÅ KÖPET!
Erbjudandet gäller under hela säsongen och kan ej 
kombineras med andra kampanjer eller erbjudanden.

 -15% PÅ ENTRÉAVGIFTEN! 
Erbjudandet gäller under hela sommaren.

-20% PÅ ENTRÉAVGIFTEN  
TILL JAKTEN PÅ DEN  
FÖRSVUNNA GULDRESERVEN. 
Erbjudandet gäller vid minst två betalande.

LÄCKÖ SLOTT

SKARA
SOMMARLAND

ÄVENTYRSBADET
ARENA SKÖVDE

KARLSBORGS
FÄSTNING

GÖTA KANAL

-20% PÅ UTVALDA CYKELPAKET!
Erbjudandet gäller under hela sommaren.

Många erbjudanden med
VÄSTGÖTA-kortet

Kolla in alla erbjudanden längs turen  
på vastsverige.com/vastgotaturenGÖTA KANAL

ÄVENTYRSBADET
ARENA SKÖVDE
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Vänern

KARLSBORGS
FÄSTNING

Vättern

VÄSTGÖTATUREN!
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LÄCKÖ SLOTT

På en klippa vid Vänerns strand  
reser sig sagoslottet Läckö.

Här finns det upplevelser för alla, oavsett om du är historie- 
intresserad, vill titta på barnteater, gå på småkrypssafari,  
paddla ut på sjön, vandra i naturen, ta en fika, äta en god  
middag eller bara spendera en stund i sagolikt vackra miljöer. 

LÄCKÖ SLOTT

Välkommen till Skandinaviens  
största vattenpark.

Med fyra miljoner liter vatten och 45 roliga attraktioner är 
Skara Sommarland en plats för dig som aldrig vill att det  
roliga ska ta slut. Här finns det upplevelser för alla åldrar  
och det är fritt fram att skaffa minnen som värmer året om. 

SKARA
SOMMARLAND

Att cykla längs Göta kanal är en skön sommarupplevelse 
för hela familjen. 

Här får ni känna på kanallivet på riktigt, kolla in slussningar, 
ha picknick i det fria, plaska med leksaksbåtar i minikanalen 
i Norrqvarn och en himla massa annat kul. Det finns många 
möjligheter och cykelpaket att välja bland. 

GÖTA KANAL

Det mäktiga Karlsborgs Fästning är en spännande plats 
med många upplevelser. 

Förutom en genuin historisk miljö finns här ett stort militär- 
museum för alla åldrar och spännande äventyrsturer i fäst-
ningens underjordiska gångar. Här finns också den fartfyllda 
Jakten på den försvunna guldreserven – en spännande 
lagtävling där man på tid löser gåtor och klarar utmaningar.  

KARLSBORGS
FÄSTNING

Arena Skövde är Sveriges bästa äventyrsbad. 

Så om du älskar vatten, plask, plums och fartfyllda attraktioner  
är det här ett besöksmål du inte får missa. Förutom det pris- 
belönade äventyrsbadet finns här också ett härligt grönområde 
med stora gräsmattor och mysiga picknickplatser. 

ÄVENTYRSBADET
ARENA SKÖVDE

Ett fantastiskt familjeäventyr i fem delar.

VÄSTGÖTATUREN!

VÄSTGÖTA-kortet
Bästa sättet att uppleva Västgötaturen.

SAMLA PINS & TÄVLA!
 
Varje besöksmål har sin unika 
pin. Så ju fler platser du besöker, 
desto fler pins får du.

Ta ett foto där en eller flera 
pins syns. Ladda upp bilden på 
Instagram och tagga: 
#vastgotaturen så är du med 
och tävlar om fina priser. 
 
Läs mer på:
vastsverige.com/vastgotaturen

LYCKA TILL!

TÄVLING!
SOMMAR-
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