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Nu är det sommar på riktigt! 
Efter en vår som lämnat en hel del att önska på väderfronten hoppas vi nu på strålande sommartider
när det äntligen står juli i kalenden. I Västsverige är det som vanligt full fart både när det gäller
aktiviteter och evenemang. I detta nyhetsbrev presenterar vi ett litet axplock av alla godbitar som
finns att hitta de kommande veckorna. 
 
Välkommen till Västsverige i sommar! 
 

Besök Aktivitetsarenan på Lysekil Women's Match 
I samband med Lysekil Women's Match i segling i början av augusti får du inte missa att besöka
Aktivitetsarenan i Lysekils dyk- och kajakhamn. Här kan du bland annat prova på dykning, fiske,
jollesegling, paddling och annat skoj. 
 

Det här är Aktivitetsarenan

Kom i form inför IcebugXperience 
Den 4-6 september är det dags för IcebugXperience i bohuslänska Ramsvik - ett löpnings- och
vandringsevent som sträcker sig över tre dagar. Vandra eller spring på granit, kuststigar och
strandkanter, genom lövskogar, ljunghedar och ängar. Passa på att redan nu boka ett träningspaket
där du testar en av sträckorna (Ramsvik Rocks), bor fint och äter gott. 
 
 

Boka träningspaket inför IcebugXperience här

Dalsland Kanot Maraton+ - paddlingens eget Vasalopp 
Snart är det dags för paddlingens eget Vasalopp. Dalsland Kanot Maraton+ är världens största
kanottävling i slätvatten och består av 55 kilometers paddling genom Dalslands lummig skogar och
glitttrande sprickdalssjöar. 8 augusti är datumet som gäller. Du kan fortfarande anmäla dig! 
 

Läs mer och anmäl dig genom att klicka här

Eko-vandra längs Göta Kanal 
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Att vandra längs Göta kanal är en upplevelse över det vanliga, och du blir verkligen ett med naturen.
Testa gärna att boka ett ekologiskt vandringspaket med vandring 3,5 mils vandring mellan Tåtorp och
Sjötorp. 
 

Vad är egentligen ett ekologiskt vandringspaket? Klicka här så får du veta

Kräftsäsongen är snart här - boka din upplevelse redan nu 
Augusti närmar sig, och därmed också kräftpremiären. Att fiska kräftor är en av den svenska
sensommarens mest klassiska upplevelser. Ta med familjen och fiska insjökräftor direkt i Göta Kanal
eller i någon av sjöarna kring Skaraborg. 
 

Boka din kräftupplevelse här

Håll utkik efter Smaka på Västsverige-skyltar i sommar 
Beteckningen Smaka på Västsverige gör det enkelt för besökaren att hitta ställen som fokuserar på
regionens mat och råvaror och fungerar som en guide till de bästa och mest genuina
måltidsupplevelserna i Västsverige. Håll utkik efter Smaka på Västsverige-skyltar när du besöker
restauranger, gårdsbutiker och lokala matproducenter i sommar. 
 
 

Lär dig mer om Smaka på Västsverige

Ann Rosman berättar om sitt Marstrand 
Hennes populära deckare om kriminalinspektör Karin Adler utspelar sig på och kring Marstrand.
Marstrandsbon och författaren Ann Rosman hämtar mycket av sin inspiration i Marstrands
spännande historia. På Västsverigebloggen delade hon tidigare i år med sig av sina bästa
Marstrandstips. 
 

Läs om Ann Rosman på Västsverigebloggen

http://www.vastsverige.com/sv/products/51074/Gota-kanal-Vandra-fran-Tatorp-och-sjon-Viken/
http://www.vastsverige.com/sv/krafta/
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PÅ GÅNG I VÄSTSVERIGE
Här nedan följer ett urval av stora evenemang
som inträffar i Västsverige de kommande
månaderna. Välkommen! 

3-8 
AUG

Lysekil Women's Match 
Lysekil

8 
AUG

Dalsland Kanot Maraton+ 
Bengtsfors

4-6 
SEP

IcebugXperience 
Ramsvik

3 
OKT

Koster Swimrun 
Kosteröarna

Stort reportage i Kupé 
Missa inte SJ:s tidning Kupés heltäckande
reportage från Strömstad och Väderöarna.
Intressant läsning och fantastiskt vackra bilder.
 

Läs reportaget
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