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Välkommen på Matfest i Västsverige i helgen 
 
Mellan 11 och 16 den 25 september öppnar uppåt 200 producenter runtom i
Västsverige upp för besökare. Då är det dags för årets upplaga av Matfest.
Skaffa dig en Matkarta för att hitta producenterna som passar just dig. 
 

Läs mer om Matfest och om hur du får tag i Matkartan här

Hösten - och Lights in Alingsås - är här 
 
Ett av Västsveriges säkraste hösttecken är Lights in Alingsås - norra
Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga
platser. Klä dig varmt, ge dig ut i skymningen och upplev Alingsås i
ljusinstallationernas sken. 
 

Läs mer om Lights in Alingsås här
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Njut av Vänerns guld 
 
Visste du att det bara går att fiska
siklöja och därmed utvinna löjrom
antingen i Bottenviken utanför
Kalix eller i Spiken utanför
Lidköping? Sätt guldkant på hösten
och prova på att fiska, känna,
klämma och smaka Vänerns guld i
sin rätta miljö. 
 

Så bokar du ditt löjromspaket

Hummerhöst i Bohuslän 
 
I Bohuslän är hummerpremiären
en högtid i klass med jul, påsk och
midsommar. På måndag den 26
september är det äntligen dags
sätta tinorna i havet efter många
långa månader av väntan. 
 
 
 

Unna dig en skaldjursupplevelse i Bohuslän

Dalsland Xtrail - traillöpning med härlig utsikt 
 
Älskar du att springa på stigar i vacker skogsmiljö? Då är Dalsland X-Trail
loppet för dig i höst . Bege dig till Bengtsfors den 1 oktober och välj mellan
att springa 9, 13 eller 22 kilometer. Anmälan är öppen fram till start. 
 

Läs mer om Dalsland X-Trail här

Fika med guldkant i Vara 
 
Boka en fikaupplevelse med guldkant i Vara . På det späckade programmet
står bland annat bakelser och chokladpraliner på Sveriges bästa café enligt
White Guide - Conditori Nordpolen. På kvällen och natten kopplar du av
med underbar mat och boende på Sveriges yngsta slott i jugendstil -
Bjertorp Slott. 
 

Läs mer om FIka med guldkant här

http://www.vastsverige.com/p/152582/Lojromsaventyr-i-Spiken-Upptack-Vanerns-Guld
http://www.vastsverige.com/skaldjursupplevelser/hostens-skaldjurspaket/
http://www.vastsverige.com/e/160413/Dalsland-X-Trail
http://www.vastsverige.com/p/232337/Fika-med-Guldkant
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"Fredriks Fikas"
västsvenska favoriter 
 
Alphems Arboretum i Floby,
Drömstadslimpa från Rörstrands
Museum i Lidköping och
kaffeprovning hos Esti Bönor &
Bröd i Vara - fikabloggaren Fredrik
Nylén har koll på sina västsvenska
favoriter. 
 
Läs hela artikeln med Fredriks Västsverigetips här

VÄSTSVERIGEKALENDERN

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

25 sep Matfest i Västra Götaland 
Västra Götaland

30 sep Konstnatten Mekelsmäss 
Falköping

30 sep-
6 nov 

Lights in Alingsås 
Alingsås

1 okt Koster Swimrun 
Koster

1 okt Dalsland X-trail 
Bengtsfors

Vill du ha fler
Västsverige-tips? 
 
Vill du ha fler tips på aktiviteter,
upplevelser och boenden i
Västsverige? Surfa in på
vastsverige.com och planera din
nästa tur hit. 
 

vastsverige.com

Fika och njut i porslinsstaden Lidköping 
 
Läckökringla, Rörstrandskaka och Drömstadslimpor - i porslinsstaden
Lidköping går de lokala bakverken och porslinet de serveras på hand i
hand. Bokar du en fikaresa hit ingår också besök på Rörstrands Museum
samt en god middag och övernattning på Stadshotellet Lidköping 
 

Läs mer om paketet här
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