2021-04-12

Västsverige bjuder på skaldjur, löpning och kultur
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Västsverige bjuder på skaldjur, vandring och kultur
Sommaren 2015 lämnade en del att önska vädermässigt, men det är inget att deppa över. I
Västsverige finns alltid goda råvaror att smaka, turistmål att besöka och aktiviteter att utföra, oavsett
yttre förhållanden. Med sensommarens slut och höstens inledning står kräftskivor, hummerpremiär
och mycket annat kul för dörren. Här nedan får du några tips på vad du kan hitta på i Västsverige den
närmaste tiden.

Upplev hummerpremiären i Västsverige
Hummerpremiären är snart här. På måndagsmorgonen den 21 september klockan 7 är det äntligen
tillåtet att sätta hummertinorna i havet efter många långa månader av väntan. Redan nu kan du boka
massor av spännande hummerpaket på olika håll runt om i Bohuslän.
Till exempel så erbjuder Gullmarsstrand Hotell hummersafari med bland annat fiske, boende och
fyrarätters hummersupé.
Surfa in på Skaldjursresan och boka ditt eget hummerpaket

Kräftfiske med storstadspuls
Hav eller land? Skärgård eller storstad? Kräftfiske eller shopping? Nu behöver du inte välja. Under
parollen "Kräftfiske med storstadspuls" får du uppleva allt detta - och mycket mer. Inled med kräftfiske
på havet utanför Fjällbacka, och fortsätt via boende och kräftmåltid på Stora Hotellet vidare till
Göteborg, där du bor på Gothia Towers, shoppar och äter ytterligare en god middag med kräftan i
centrum.
Något för dig? Läs mer och boka din resa här
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IcebugXperience - mer än ett lopp
Den 4-6 september är det äntligen dags för årets upplaga av Icebug Xperience - ett unikt vandringsoch löparevent som sträcker sig över tre dagar, tre etapper och 74 kilometer av spektakulär
bohuslänsk natur och varierad terräng. IcebugXperience är ett äventyr för hela familjen. Boka gärna
ett familjepaket - då bland annat ingår mat, boende och Kidz Camp för barnen.
IcebugXperience är inte bara löpning och vandring. Passa på också att njuta av närproducerade
ekologiska råvaror med smaker präglade av västkustens specialiteter. Varför inte prova på någon av
alla spännande aktiviteter som anordnas? Följ med och paddla havskajak eller häng med på
fiskeutflykt.
Här hittar du allt du behöver veta om IcebugXperience

Möt David Ekelund, mannen
bakom Icebug
Bakom IcebugXperience står den göteborgska
skofabrikanten Icebug. I våras träffade
Västsverigebloggen vd:n och medgrundaren
David Ekelund för att lära känna honom och
de drivkrafter som ligger bakom succéerna
Icebug och IcebugXperience.
Läs blogginlägget här

Besök Glupsk på Dalsland

Historia och framtid i ett

Under helgen den 22-23 augusti samlas
massor av lokala odlare, bryggare, förädlare,
bagare, fiskare, konsthantverkare, konstnärer
och många fler i miljön kring det nedlagda
Fengersfors Bruk för att visa upp sina
produkter. Kom hit och smaka, prova, lära, se,
handla och skratta!

Konstnärsgruppen Not Quite etablerade sig i
Fengersfors 2002. Även när" Glupsk på
Dalsland" tagit slut finns hur mycket som helst
att uppleva här. Besök till exempel
konsthallarna, galleriet, caféet och bistron.
Historien från det nedlagda varvet går här
hand i hand med framtidens kultur.

Känner du dig Glupsk på Dalsland? Klicka här!

Mer om Not Quite

PÅ GÅNG I VÄSTSVERIGE
Här nedan följer ett urval av stora evenemang
som inträffar i Västsverige de kommande
månaderna. Välkommen!
22-23
AUG

Glupsk på Dalsland
Fengersfors

4-6
SEP

IcebugXperience
Ramsvik, Sotenäs

21
SEP

HUMMERPREMIÄR

27
SEP

Matfest - Närproducerat i
Västra Götaland
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3
OKT

Koster Swimrun
Kosteröarna

Reportage från Stylist
Det engelska livsstilsmagasinet Stylist når över
400 000 läsare och hade i sitt senaste nummer
ett reportage från Sverige, där man besökte
Stockholm, Västsverige och Skåne.
Klicka här för att läsa
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