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Meet the Locals hjälper
dig att dela vardagen
med andra
Käka fredagstacos i Borås,
övernatta i ett skärgårdshus eller
samåk till vildmarken på Nordens
Ark. Det finns många sätt att
komma nära vardagslivet i
Västsverige och det är inte så
krångligt som du kanske tror. Vill
du bli en "local" själv? Eller kanske
boka din egen upplevelse?
Läs mer om Meet the Locals här

Expedition Bohuslän - äventyr för nyfikna
Vilda djur, världsunika hällristningar, konst i världsklass, spännande historia
och till och med en nationalpark under havsytan. Unna dig ett riktigt äventyr
i sommar. Välkommen till Expedition Bohuslän!
Här kan du se vilka besöksmål som ingår i Expedition Bohuslän

Lägg din konferens eller ditt företagsmöte i Västsverige
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Är du ansvarig för att boka möten, kickoffer eller konferenser? Då är
Turistrådet Västsveriges nya Venue Finder något för dig! Här hittar du
massor av härliga mötesplatser där du kan kombinera spännande mat med
attraktiva aktiviteter i naturskön miljö.
Turistrådet Västsveriges Venue Finder

Snart börjar
Tranfestivalen
Nu knackar våren på dörren
ordentlig, och därmed börjar
tranorna synas vid Hornborgasjön.
Den 1 till 9 april är det dags för
Tranfestivalen. Här möter du
våren, maten, tranorna och
naturen. På aktivitetsprogrammet
står bland annat matmarknad ,
Tranans helg och massor av annat
kul.
Läs mer om Tranfestivalen och upplevelser kring
Hornborgasjön här

Barndeckarvandring med
Moa och Måns
Läser dina barn Hemliga Klubbenböckerna om Moa och Måns? Då
kan det vara läge att bege sig till
Alingsås på Barndeckarvandring.
Moa och Måns tar med barnen på
en härlig tur bland stadens
innergårdar och gränder där man
letar ledtrådar och också får lära
sig deras hemliga skriftspråk.
Praktiska detaljer för barnens deckarvandringar
här

Här hittar du Västsveriges bästa cykling
Trampa i maklig takt längs Göta kanal, "öluffa" i den bohuslänska
skärgården eller äventyr med mountainbike i Dalslands skogar? Västsverige
är ett riktigt paradis för dig som älskar att cykla. Och visst är det på våren
det är som allra härligast?
Västsvenska cykelpaket
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Här nedan följer ett urval av stora evenemang
som inträffar i Västsverige de kommande
månaderna. Välkommen!
1 apr
9 apr

Tranfestivalen
Falköping

13
apr
16
apr

Konstvandring i Norra
Bohuslän
Från Strömstad till Lysekil

14 apr
17 apr
22
apr

6 maj
7 maj

Konstrundan Påsk 2017
Falköping
Premiär: Fikavandring i
Kaféstaden Alingsås
Alingsås
Vårrundan Kinnekulle
Kinnekulle

Fira påsk i Västsverige
Har du gjort upp planer för påsken än? I
Västsverige finns massor av härliga
påskpaket? Tipspromenader, buffér,
trerätters, konserter, tranor, promenader
och barnaktiviteter - det är bara att välja
och vraka.
Läs mer...
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