
2021-04-12 Apsis Newsletter Pro

www.anpdm.com/public/Editor4PreviewPublic.anp/Show/41435D447149455B4B75434759?ns=5D4059437341435A4A77464B514A754240594577 1/3

Fina priser i Västsveriges
påsk-kalender 
 
Idag är det äntligen dags för
Västsveriges påsk-kalender med
fantastiska priser. Varje dag mellan
den 12-18 april har du chansen att
vinna allt från en slottsvistelse till
ett spapaket. Ge dig själv chansen
att vinna en riktigt fin påskpresent!
 
 

Tävla på Västsveriges Facebooksida

Expedition Bohuslän -
äventyr för nyfikna 
 
Visste du att vissa snöleoparder
äter isglass på tisdagar? Att hajar
sjunker om de slutar simma? Eller
att Grace Kelly ägde tröjor från
Bohus Stickning?
 
I Bohuslän finns det många
oväntade saker att utforska och
uppleva. Ett riktigt äventyr för dig
som är nyfiken. Välkommen till
Expedition Bohuslän! 
 

Läs allt om Expedition Bohuslän här

Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

www.vastsverige.com | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Var med när Nordens bästa ostronöppnare koras 
 
Folkligt, festligt och fullsatt - det är planen när Grebbestad startar
sommarsäsongen med att gå man ur huse för att skaka fram en nordisk
mästare i ostronöppning. Älskar du ostron finns det ingen bättre plats att

https://www.facebook.com/vastsverige/?fref=ts
http://www.vastsverige.com/bohuslan/expeditionbohuslan/
https://youtu.be/hFbQrqxz-n0
http://www.vastsverige.com/
http://www.vastsverige.com/artiklar/anmal-dig-till-nyhetsbrev/
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Han är det svenska
ostronhoppet 
 
Han har vunnit svenska, nordiska
och världsmästerskapen i
ostronöpping. Men göteborgaren,
krögaren och tävlingsmänniskan
Johan Malm är långtifrån nöjd.
Nu laddar han för årets upplaga av
Nordiska Mästerskapen i
Grebbestad. 
 
 
 
 

Läs intervjun med Johan Malm här

befinna sig på den 5-6 maj. Välkommen till festivaltältet vid Hamnplan i
Grebbestad! 
 

Läs mer...

Så väljer du rätt vandringsupplevelse 
 
Fantastisk mat, bra boende och däremellan dagslånga turer i vacker natur
eller flera dagar långa strapatser i exponerade miljöer. Oavsett vad du
föredrar så är vandring i Västsverige något alldeles extra. Ta dig fram helt i
ditt eget tempo, och var en del av naturen - samtidigt som du upplever nya
intryck. 
 

Hitta rätt vandringsupplevelse här

Ramslök - en fröjd för både gom och öga 
 
När naturen är som vackrast i maj och juni blommar ramslöken i överflöd på
Kinnekulle. Ramslöken brukar kallas för skogens vitlök, och är en ört som är
en fröjd både för gom och öga. Att se ramslökens vita stjärnformade
blomma breda ut sig över Kinnekulle är en härlig syn! 
 

Läs mer...

http://www.vastsverige.com/artiklar/johan-malm/
http://www.vastsverige.com/e/225263/Nordiska-Masterskapen-i-ostronoppning
http://www.vastsverige.com/naturupplevelser/vandra/
http://www.vastsverige.com/p/152954/Ramslokspaket-smaka-pa-Kinnekulles-vitlok
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Hitta din nya favoritrestaurang här - 13 nya Smaka på
Västsverige-restauranger certifierade 
 
Nu finns det massor av nya guldkorn att hitta bland de västsvenska
krogarna! I mars certifierades nämligen ytterligare 13 restauranger som
sedan dess ingår i Smaka på Västsverige. Ta chansen att upptäcka nya
matdestinationer, där de lokalproducerade råvarorna står i centrum. 
 

Här hittar du länkar till alla nya Smaka på Västsverige-restauranger
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http://www.vastsverige.com/mat-och-dryck/smaka-pa-vastsveriges-nya-krogar/
http://vastsverige.com/

