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Fira sportlov i Västsverige
Det är sportlovstider - och då bjuder självklart Västsverige på en rejäl provkarta av aktiviteter för dig
som är ledig. Oavsett om du åker med eller utan barn finns alltid massor av saker att göra: skidåkning
utför och på tvären, museibesök, äventyrsbad eller en avkopplande vistelse på något av regionens
många spahotell. Det är bara att välja!
Här kan du läsa mer om de västsvenska sportlovsaktiviteterna

Daftö Camping Resort utsedd till en av Europas bästa
För andra året i rad har Daftö Camping Resort i Strömstad blivit utsedd till en av de bästa
campinganläggningarna i Europa av ANWB och ADAC (konsumentorganisationer i Holland och
Tyskland). Hela anläggningen har betygsatts utifrån en rad parametrar, bland annat utbud av kiosker
och restauranger, möjlighet till bad och avkoppling och aktiviteter.
Boka din resa till Daftö Camping Resort på vastsverige.com

Årets säkraste vårtecken: Trandansen vid Hornborgasjön
Även om det fortfarande är sportlovstider så är våren inte alltför långt borta. Ett av de allra säkraste
tecknen på att vi är på väg mot ljusare och varmare tider är trandansen vid Hornborgasjön. Hit
kommer de första flockarna med tranor redan i mitten av mars och sedan kan du se tusentals tranor
dagligen ända till slutet av april. Varför inte kombinera ditt besök vid Hornborgasjön med en
ostupplevelse tillsammans med Falbygdens Osteria?
Boka ditt ost- och trandanspaket här

Årets kock 2015 öppnar
sommarkrog i Bohuslän
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Ett år har gått sedan Thomas Sjögren, inför en
jublande hemmapublik på Svenska Mässan i
Göteborg, tog hem titeln som Årets kock 2015.
I juli öppnar han under veckorna 29-31
sommarkrog på Hampholmen utanför
Smögen.
Västsverigebloggen har träffat Thomas för att
prata om sommarkrogen, och givetvis för att
utröna vilket bohuslänskt skaldjur som är allra
godast.
Läs hela texten på Västsverigebloggen

Bohuslän är härligt året om
I filmen här intill får du se Bohuslän på ett helt
annat sätt än vad du är van vid. Här finns inga
sjöbodar i motljus, glittrande hav eller
saltstänkta klippor - men Bohuslän är precis
lika fantastiskt ändå!
Filmen vill locka företag att boka konferenser i
Bohuslän, men den passar precis lika bra som
inspiration för en vinterutflykt. För visst är det
som Amanda Werne sjunger över de
fantastiska filmklipppen: Vår bästa tid är nu
Klicka här eller på filmklippet för att titta

VÄSTSVERIGEKALENDERN
Här nedan följer ett urval av stora evenemang
som inträffar i Västsverige de kommande
månaderna. Välkommen!
23 feb27 feb

Go to Sea
Göteborg

26 feb28 feb

Passion för Mat
Göteborg

26 feb27 feb

Winter Word Festival
Strömstad

19 mar

Titta på nya vastsverige.com

Invigning av transäsongen
Hornborgasjön

Senare i vår lanseras en ny version av
vastsverige.com - Västveriges virtuella
turistbyrå. Redan nu kan du som läser det här
gå in och titta på den så kallade betaversionen.
Betaversion: Nya vastsverige.com
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