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Välkommen till Västsverige i sommar
Den bohuslänska skärgården, de dalsländska skogarna och slättlandskapet i Västergötland Västsverige har något för alla. Det spelar ingen roll om du föredrar natur-, kultur, bad- eller
matupplevelser - här finns tillräckligt att göra för att kunna fylla en hel sommar.
Från och med nu och framåt kommer du varje månad att få ett nyhetsbrev som kommer med massor
av roliga tips och förslag på vad du kan göra som turist i Västsverige. Tanken är att inspirera dig till att
besöka Västsverige oavsett om det är skärgården, naturen, maten, människorna eller
utomhusaktiviteterna som lockar dig. Sommar, höst, vår eller vinter - det finns alltid en anledning att
resa hit!

Turista i Ingrid Bergmans fotspår
Ingrid Bergman (1915-1982) är en av världens mest berömda skådespelerskor genom alla tider. Hon
vann tre Oscars under sin långa karriär, och blev omskriven för både sitt yrkes- och privatliv. När hon
1958 gifte sig med teatermannen Lars Schmidt blev Fjällbacka hennes smultronställe varje sommar.
Lars Schmidt hade rötterna i Uddevalla, och ägde sedan tidigare ett hus på Dannholmen i Fjällbacka
skärgård. Där spenderade paret varje sommar de kommande 25 åren, och Ingrid Bergman kom att
stortrivas. Hon uppskattade lugnet och stillheten - en stor kontrast till livet i USA, där hon ständigt var
bevakad av paparazzifotografer.
2015 skulle Ingrid Bergman ha fyllt 100 år, och detta uppmärksammas på flera olika håll runtom i
Västsverige.
Strandverkets Konsthall, Marstrand: Utställning: "The Rise and Fall of Ingrid Bergman. And Rise."
Ingrid Bergmans Torg, Fjällbacka: "Utställning av Fjällbackabornas egna bilder av Ingrid Bergman,
samt brev som hon skrev till vännen och Fjällbackaprofilen Lasse Lundberg
Bohusläns Museum, Uddevalla: Utställning: "Ingrid Bergman i Fjällbacka"
Fjällbacka: Ingrid Bergmans älskade Fjällbacka - guidad vandring

Läs mer om Ingrid Bergman på Västsverigebloggen
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Boka ditt västsvenska
sommaräventyr nu!

Paddlingsvatten i absolut
världsklass

Passa på att boka ett västsvenskt
familjeäventyr i sommar. Du som är badsugen
kan på två dagar hinna med såväl
Skandinaviens största vattenpark på Skara
Sommarland, som Arena Skövde, som fyra år i
rad blivit utsett till Sveriges bästa äventyrsbad.

Västsverige är ett riktigt paradis för dig som
älskar paddling. Den spektakulära naturen
rymmer såväl karga klipplandskap som djupa
skogar. Du paddlar i rena och fiskrika vatten,
och kan välja mellan strapatsrika äventyr och
närmast meditativt lugn. Lättillgängligt eller
vilt? I Bohuslän och Dalsland finns både och.

Föredrar du lite torrare landaktiviteter? Ta
gärna vägen om det levande sagoslottet
Läckö, eller upplev guldjakten på Karlsborgs
Fästning - ett riktigt häftigt sommaräventyr.

Boka ditt sommaräventyr redan idag

Hur du lägger upp ditt paddlingsäventyr är helt
upp till dig. Varför inte kombinera paddlingen
med övernattning och god mat på något
hotell? Eller kanske en guidad tur?
Här ser du vilka valmöjligheter som finns

Kulturkryssa längs den
bohuslänska kusten

En västsvensk matresa från
sött till salt - eller tvärtom

Kliv ombord på M/S Nya Skärgården och
tredagarskryssa mellan Göteborg och
Strömstad! Njut av utsikten över de saltstänka
klipporna och det spegelblanka vattnet.

Nu kan du som älskar västsvenskt och
närproducerat göra en kulinarisk ”roadtrip” från
Göteborgs skärgård till Göta Kanal. De dryga
20 milen mellan Pensionat Styrsö Skäret och
Norrqvarn i västgötska Lyrestad rymmer ett
pärlband av lokala och ekologiska
matproducenter och gårdsbutiker.

M/S Nya Skärgården lägger till i natthamnarna
Lysekil och Grebbestad där Hotell Lysekil och
Hotell Tanumstrand erbjuder en god natts
sömn. Dagtid görs stopp i bland annat
Marstrand, Skärhamn, Fjällbacka och
Smögen. Då finns möjlighet att besöka en rad
kulturella besöksmål, bland annat Vitlycke
Museum, Nordiska Akvarellmuseet och Havets
Hus. Kultur och natur i skönt samspel.
Visst låter det härligt? Läs mer här

Närproducerat kött, ost, rapsolja, honung, bär,
grönsaker, chili, kalkon och glass – på den här
matresan finns det inget stopp på de
västsvenska härligheterna! I paketet ingår
också övernattningar både på Pensionat
Styrsö Skäret och Norrqvarn.
Så gör du för att boka din västsvenska matresa

På gång i Västsverige
Du har väl koll på vad som händer i Västsverige framöver? Om inte presenteras några höjdpunkter
här nedan .
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8 augusti: Kräftpremiär. Boka ett kräftpaket redan idag!
8 augusti: DKM+ (Dalslands Kanotmaraton), Bengtsfors
4-6 september: IcebugXperience (vandrings- och löpningsevent), Ramsvik
21 september: Hummerpremiär. Läs mer om våra hummerpaket här.
Här kan du läsa mer om vilka evenemang som är på gång i Västsverige

Kineserna älskar
Västsverige
Västsverige är inte bara ett populärt resmål
bland svenskarna. Även kinesiska turister har
börjat hitta hit i allt större utsträckning. Ett
tecken på detta är att den kinesiska upplagan
av National Geograhic nyligen publicerade
hela 16 sidor om besöksmål kring Västsverige.

Titta på det kinesiska Västsverige-reportaget här
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