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Snart blommar ramslöken på Kinnekulle
Ramslöken brukar kallas för skogens vitlök, och den blommar i överflöd på Kinnekulle under maj och
juni. Ta chansen att uppleva såväl ramslöken som de härliga omgivningarna på Kinnekulle när våren
är som allra vackrast. I ramslökspaketet kombinerar du boende på antingen Falkängens eller
Kollängens vandrarhem med lunch och 3-rätters gourmetmiddag med ramslökstema på Forshems
Gästgivaregård.
Läs mer om ramslökspaketet här

Möt våren kring Läckö-Kinnekulle
Upptäck Läckö-Kinnekulleområdet när våren nalkas. Cykla längs slingriga småvägar, smaka på det
lokala köket och leta unika minnen i personliga butiker. Här kan du uppleva natur, kultur och historia i
sköna omgivningar. Läckö Slott, Kinnekulle Utsiktstorn, Hällekis Säteri och Vänermuseet är bara
några exempel på platser väl värda ett besök.
Upptäck Läckös natur och kultur här

Silosemestra i Dalsland
I dalsländska Åsensbruk finns något för dig som älskar annorlunda boenden. På Upperud 9:9 bor du i
de gamla silofacken med väggar gjorda av liggande plank. Upplev något annorlunda - åk till Dalsland
i sommar!
Läs mer och titta på de vackra rummen här

Cykling längs Göta kanal - perfekt för familjen
Upptäck Västsverige genom att cykla längs Göta Kanal! På denna tur passerar du delar av den 19 mil
långa kanalen, som tack vare de 16 000 träd som planterades när den byggdes, är världens längsta
träallé. Njut också av skådespelet vid någon de totalt 58 slussar som finns längs kanalen. På
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kvällarna bor du bekvämt och äter gott på Norrqvarn Hotell & Konferens.
Klicka här för att läsa mer

På cykel genom Bohuslän
Den bohuslänska naturen tar andan ur vem som helst. Det salta havet, de karga klipporna och den
omväxlande naturen gör Bohuslän till ett område ingen sann naturentusiast vill missa. Och vad kan
väl vara bättre än att upptäcka Bohuslän i din egen takt från cykelsadeln? Kust till kust-cykling på
Orust eller ett cykeläventyr i den bohuslänska innerskärgården? Du bestämmer!
Cykelpaket på Orust - från kust till kust
Cykla i Bohusläns innerskärgård

Vem är vassast med ostronkniven i år?
Två dagars folkfest med underhållning, god mat, dryck och härlig samvaro. Nordiska Mästerskapen i
ostronöppning i Grebbestad är det inofficiella startskottet för sommarsäsongen, och lockar man ur
huse ner till tävlingsområdet. 2015 blev det svensk hemmaseger i form av Johan Malm från
Göteborg. Vem är vassast med kniven i år?
Är du nyfiken på att testa de fantastiska bohuslänska ostronen? Boka en ostronprovning på Everts
Sjöbod i Grebbestad.
Läs allt du behöver veta om NM i ostronöppning här

Dan Lexö dubbelt Västsverigeaktuell
Göteborgskrögaren Dan Lexö är dubbelt Västsverige-aktuell våren och sommaren 2016.
Först som konferencier på Nordiska Mästerskapen i ostronöppning i Grebbestad 6-7 maj, och sedan
med egna sommarkrogen Lexö på Resö, som för åttonde året i rad lockar matälskare till Bohuslän.
Läs Västsverigebloggens porträtt av Dan Lexö här

VÄSTSVERIGEKALENDERN
Här nedan följer ett urval av stora evenemang
som inträffar i Västsverige de kommande
månaderna. Välkommen!
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Dalsland X-Country
Bengtsfors
STCC Volvo Race
Skövde
Nordiska Mästerskapen i
ostronöppning
Grebbestad

Missa inte nya
vastsverige.com
Du missar väl inte den nya och uppdaterade
versionen av vastsverige.com. Här får du
massor av tips på vad du kan se, äta, göra och
hur du kan bo i Västsverige. Välkommen!
vastsverige.com
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