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Bohuslänkryssa med Göta kanal-båt
Vill du ha frisk havsluft, fantastiska vyer och goda måltider? Vill du bo tre dagar ombord på ett
klassiskt fartyg och leva precis som kryssningspassagerare gjorde i början av förra seklet? Då är
Bohuslänsresan något för dig. Du bor med helpension på den k-märkta Göta kanal-båten M/S
Wilhelm Tham från 1912 och tar dig på tre dagar från Göteborg till Grebbestad, med massor av
härliga stopp i de bohuslänska hamnarna längs vägen. Avkoppling och aktiviteter i ett!
Läs mer om den härliga Bohuslänresan här

Kartan som guidar dig till den lokala maten
Nu är den äntligen här, 2016 års matkarta, som guidar dig till närmare 200 kaféer, restauranger,
gårdsbutiker och matevenemang - alla med det gemensamt att de sätter det lokala mathantverket i
centrum. Den 25 september kan du som är intresserad av lokal mat med hjälp av Matkartan göra en
resa i matens tecken för att upptäcka nya smaker, dofter och smultronställen - då håller nämligen de
flesta besöksmål på matkartan öppet. Matkartan finns att få tag på redan nu så använd den gärna
flitigt hela sommaren för att komma lite närmare maten. Observera att öppettiderna kan variera.
Läs allt om Matkartan här

Härliga skaldjursupplevelser i Västsverige
Västsverige är verkligen ett riktigt paradis för dig som älskar skaldjur. Musslor, hummer, ostron, räkor
och kräftor - det finns ingen hejd på läckerheterna. Boka ditt kräftfiskepaket i Västsverige redan idag.
Du kommer inte att bli besviken!
Läs mer om västsvenska skaldjursupplevelser här

Kulturista! - ett magasin om
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västsvensk kultur
Mode, musik, litteratur, film, festivaler,
arkitektur, museer - det finns hur mycket kultur
som helst att uppleva i Västsverige. Under
våren och sommaren kommer du att kunna
hitta det nya magasinet Kulturista! på
turistbyråer, museer och kulturevenemang
runtom i Västsverige.

På omslaget: Amanda Werne
Hon blev utsedd till Årets kompositör på
Manifestgalan i februari, och gjorde samma
månad en nyinspelning av musikalklassikern
Vår bästa tid är nu för en reklamfilm för
Bohuslän. I april sattes hon på omslaget till
kulturmagasinet Kulturista! Sångerskan och
låtskrivaren Amanda Werne från Göteborg har
haft en hektisk vår - och det här är bara början.

Läs Kulturista! digitalt här

Västsverige - vandrarnas paradis
I Västsverige hittar du några av Sveriges häftigaste vandringsupplevelser, oavsett om du vill pröva på
öppna landskap, kuperad terräng eller havsnära klippor. En kort dagstur med bekvämt boende och
närproducerad mat eller långa äventyrsfyllda strapatser i exponerade miljöer? Västsverige erbjuder
alla möjligheter när det gäller vandring.
Läs mer om vandring i Västsverige här

Djurö - Vänerns egen nationalpark
Två timmars båtresa från Lidköping ligger Djurö - Vänerskärgårdens egen nationalpark. Djurö
nationalpark består av 35 öar, där du mestadels kan se tallar, lavar och mossor. På ön Gisslan hittar
du även liljekonvalj, blåsippa, gullviva och getram. Öarna i Djurö Nationalpark har också ett rikt
fågelliv med arter som fiskgjuse, lärkfalk och havstrut. I nationalparken lever också ett 15-tal
dovhjortar. I paketet Expedition Djurö ingår en heldag på Djurö, boende och mat på Kållandsö eller i
Lidköping och en heldag på Läckö Slott.
Här kan du läsa mer om Expedition Djurö

VÄSTSVERIGEKALENDERN
Här nedan följer ett urval av stora evenemang
som inträffar i Västsverige de kommande
månaderna. Välkommen!
13 aug

Dalsland Kanot Maraton +
Bengtsfors

20 aug 28 aug

VM i orientering
Strömstad

23 aug -

Alliansloppet

Tävla på Västsveriges
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27 aug

Trollhättan

26 aug 28 aug

Tenson Tjörn Triathlon
Skärhamn

Facebooksida
För att fira nya vastsverige.com kan du under
maj månad tävla om fantastiska paket med
några av regionens bästa resmål. Håll utkik på
vår Facebooksida och var med och tävla om
fina priser. Lycka till!
Västsverige på Facebook
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