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I hjärtat av Vätterlen, mellan Gränna och Vadstena, ligger Sveriges kanske rikaste kultur- och naturskatt.
När du är här, missa inte att besöka Omberg, fågelsjön Tåkern, Rökstenen och Alvastra Klosterruin.
Avsluta gärna ditt besök vid Hästholmens hamn och se solen gå ner i Vättern.
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Vättern

Naturum

Tåkern

Väg 50
mot Vadstena

Omberg

Hästholmen

Hästholmen

Rökstenen

Östgötarnas helig
a berg vid Vätte
rn är omgivet av
sägner, myter oc
h rik historia. Mi
ssa inte att bo på
historiska platse
r som Stocklycke
, Sveriges första
vandrarhem eller
Ombergs Turistho
tell som lagar
mat från grunden
på ekologiska oc
h lokala råvaror.
Missa inte helle
r ett besök i förfat
tarinnan Ellen
Keys hem, Stran
d. Vid Stocklycke
kan du också
sväva fritt i boks
kogen hos Ombe
rg Ziplines eller
vandra med gu
ide på de fina va
ndringslederna.

Omberg

en
Hästholm

Vättern

Omberg

Al vastra
Klosterruin

Våra 5 favoriter.
Bara 20 minuter bort.

Fågelsjön Tåkern ran
kas idag som Norde
uropas
förnämsta fågelsjö.
Naturum Tåkern är
ett modernt
besökscentrum som
invigdes 2012, helt
klätt i
vass och en sevärdhet
i sig. Du behöver inte
vara
fågelfrälst för att upp
skatta Tåkern. 2014
invigs
också Prinsessan Est
elles Sagostig. Prinses
san
är Hertiginna av Öst
ergötland. Några hun
dra meter
från naturum ligger
Tåkern Vandrarhem
och Café
som erbjuder hembak
t fika och lättare lun
cher
i mysig miljö.

Hästholmen
Rökstenen

lmen
Hästho

Klosterruin
Hästholmen är
en bra plats Alvastra
en
att uppleva Vä
Röksten
på. Vättern är
Naturum
ttern
Europas sjätte
m
in
stö
u
rst
r
Naturu
a
för sitt rena kla
er
Klostva
ra
ra dricksvattenOmberg sjö och känd
Al st
. I utställningen Tåkern
Vätternrummet
får du veta mer
om Vättern.
Hästholmen er
g
bjuder idyllisk
Tåkern
Omber
hamnmiljö och
passa på att äta
egentillverkad
glass hos 31:an
Glass & Kök. St
s
rax söder om
Hästholmen lig
Öninge Campin
ger
g. Här finns fan
tastiska klippba
eller bad i pool
d
om så ön
skas. rn
Vätte
Från södra fo
n ten av Omberg utgår kulturstig
som ä
Vtatr tdierg förbi Ellen Keys he
en
Ombergs Tu
m Strand,
risthotell och
Alvastra Klos
Här finns fle
terruin.
ra medeltida
lämningar m
anknytning til
ed
l kungadynas
tin
Sverkerätten.
Klostret spel
ade en mycke
t viktig roll i
framväxande
det
Sverige och
var verksam
fyrahundra år
t i över
.

Al vastra Klo
sterruin

Rökstenen

första dikt och
kallats Sveriges
Rökstenen har
e runskriften i
nd
sammanhålla
har den längsta
santa utställen och den intres
världen. Röksten
artid finns
mm
So
t.
run
t
åre
kas
ar vid
ningen kan besö
ing
idn
gu
h
oc
ingshop
det även café, vik
kscentrum.
Rökstenen Besö

Välkommen att besöka oss längs vägen!
31ansglassokok.se
070-744 33 48
N 58° 16.722’
E 14° 38.042’

ellenkey.se
0144-330 30
N 58° 17.699’
E 014° 38.333’

naturumtakern.se
0144-53 51 55
N 58° 19. 879’
E 014° 49.369’

ziplines.se
0141-23 42 00
N 58° 18.568’
E 14° 38.238’

ombergsturisthotell.com
0144-330 02
N 58° 17.843’
E 14° 39.113’

rokstenen.se
0768-95 50 36
N 58° 17.672’
E 14° 46.456’

stfstocklyckevandrarhem.se
0144-330 44, 070-574 87 42
N 58° 18.610’
E 014° 38.125’

takernvandrarhem.se
0142-710 22
N 58° 19.524’
E 14° 48.347’

oninge.se
0144-53 51 11
N 58° 15.055’
E 14° 37.551’

