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Glad sommar önskar vi från Västsverige
Nu är sommaren äntligen här! I det här nyhetsbrevet bjuder vi på massor av
härliga tips på aktiviteter, upplevelser och besöksmål i Västsverige de
kommande månaderna. Glad sommar!

KULtur-cykla på Tjörn
Cykling med familjen på Tjörn som kombineras med besök både hos
Nordiska Akvarellmuseet och den uppseendeväckande utställningen vid
Skulptur i Pilane - då kan man verkligen prata om KULtur i ordets rätta
bemärkelse! Separerade cykelbanor och roligt slingriga skogsvägar gör
denna tvådagarstur till något som passar hela familjen. Bor och äter gör du i
arkitektritade familjehus hos Hav & Logi.
Läs mer om KULtur-cyklingen här

Så öluffar du i Bohuslän
Du vet väl att du inte behöver åka till den grekiska övärlden för att båtluffa?
Gör en lite mer lokal variant i Bohuslän i sommar! Klicka på länken nedan
för tips på hur du gör och vad du kan uppleva när du med båt tar dig från
Marstrand till Uddevalla på fem dagar.
Så öluffar du i Bohuslän

Låt barnen deckarvandra
i Alingsås i sommar
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I förra veckan gick startskottet för
sommarens barndeckarvandringar
i Alingsås. Låt barnen lösa kluriga
deckargåtor tillsammans med
karaktärerna från Susanne
MacFies böcker om Hemliga
Klubben, Måns och Moa. Årets
mysterium heter "Fallet med den
blå safiren".
Biljett- och datuminformation hittar du här

Gör Västgötaturen med
familjen
Under sommaren förvandlas
Skaraborg till en fantastisk lekplats
för stora och små. Gör din egen
Västgötatur och besök
Skandinaviens största vattenpark,
ett sagoslott från 1200-talet, en
superspännande fästning, en
vindlande kanal och Sveriges
bästa äventyrsbad.
Läs mer...

Samla pins och vinn
Varje besöksmål har sin unika pin.
Så ju fler platser du besöker, desto
fler pins får du. Ta ett foto där en
eller flera pins syns.
Ladda upp bilden på Instagram
och tagga: #vastgotaturen så är du
med och tävlar om fina priser.
Läs mer...
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Det roliga tar aldrig slut hos Dalslands Aktiviteter
Älgsafari, turridning, zipline-åkning, kajakpaddling, trekamp och
äventyrsbanor - Dalslands Aktiviteter bjuder på massor av roliga aktiviteter
för både stora och små. Beläget vid natursköna Steneby Gård i Dals
Långed får du en familjesemester du aldrig glömmer.
Läs mer om öppettider med mera här

Gör en resa till Västsveriges skafferi
Den 3 respektive 24 september kan du som är matintresserad få åka med
på en resa ut till Västsveriges skafferi.Under en dag besöker vi några av de
bästa matproducenterna och gårdsbutikerna mellan Vänern och Vättern,
bland annat hälsar vi på hos Sivans Ost, Qvänum Mat & Malt och Knäck &
Bräck. Övernattar gör du hos Norrqvarn Hotell & Konferens.
Läs mer om resan till Västsveriges skafferi här

Kräftornas tid är snart här igen
Att fiska kräftor är en av den svenska sensommarens mest klassiska
upplevelser. Oavsett om du föredrar de bohuslänska havskräftorna eller
Västergötlands insjökräftor så finns massor av härliga paket att välja bland.
Läs mer om kräft- och skaldjursupplevelser här

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

Dalsland Kanot Maraton +
Dals Långed

20 aug28 aug

VM i orientering
Strömstad

24 aug27 aug

Alliansloppet (rullskidor)
Trollhättan
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26 aug28-aug

Tenson Tjörn Triathlon
Tjörn

Säkra biljetter redan nu
Nu är det bara drygt sju månader
kvar tills Lassalyckan i Ulricehamn
får besök av världscupen i
längdskidåkning. Och trots att det
är mitt i sommaren så är det aldrig
för tidigt att skaffa biljetter. Nu finns
de äntligen att köpa!
Köp biljetter här
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