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Båtluffa i Bohuslän i sommar - så planerar du din resa
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Båtluffa i Bohuslän - så
planerar du din resa
Den bohuslänska skärgården är
något speciellt. Nyhetskanalen
CNN Travel tycker att den är så
enastående att de rankar den som
världens sjunde vackraste
naturområde. Och om du vill
uppleva allt det här fantastiska på
riktigt nära håll så har vi samlat
både båtlinjer och ruttförslag som
gör din båtluff möjlig.
Planera din resa här

Västgötaturen - ett riktigt
familjeäventyr
Under sommaren förvandlas
Skaraborg till en fantastisk lekplats
för både stora och små - ett riktigt
familjeäventyr med andra ord.
Längs en rundtur hittar du
Skandinaviens största vattenpark,
ett sagoslott från 1200-talet, en
superspännande fästning, en
vindlande kanal och Sveriges
bästa äventyrsbad. Och en massa
andra skojigheter däremellan.
Boka ditt boende och ta en tur
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Åk till Tjörn - upplev Världens svettigaste konstrunda
På Tjörn går konsten och kulturen hand i hand med triathlon! I slutet av
augusti mixas därför dessa härliga företeelser. Då kan du njuta av fantastisk
konst på Skulptur i Pilane och Nordiska Akvarellmuseet och samtidigt passa
på att följa de tusentals atleter som simmar, cyklar och springer i Tjörn
Triathlon.
Under resten av året är det fritt fram för dig att testa på att gå, springa eller
cykla mellan Skärhamn och Pilane. Sträckan är uppmärkt med skyltar och
det finns en karta att hämta på Turistinformationen i Skärhamn, Nordiska
Akvarellmuseet, Skulptur i Pilane.
Världens svettigaste konstrunda

Besök Foodmarket
Magasinsgatan i helgen

Vinn ditt eget White
Guide-exemplar

Food Market Magasinsgatan är
verkligen något för dig som älskar
mat från Göteborg och
Västsverige. Lördagen den 27 maj
är det dags igen. Lokala
producenter från såväl land som
stad visar upp egentillverkade
varor.

I samband med Food Market
Magasinsgatan lanseras också
White Guide Göteborg/Västsverige
- en vägledning till dig som vill hitta
regionens bästa restauranger och
caféer.

Passa också på att besöka någon
av alla food trucks, som bjuder på

För att fira detta lottar vi här i
nyhetsbrevet ut fem exemplar till
fem lyckliga vinnare. Skicka ett
mail till oss och berätta vilken som
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smaker från hela världen.

Läs mer om Food Market Magasinsgatan här

är din favoritrestaurang/favoritcafé
i Göteborg och Västsverige, så
väljer nyhetsbrevsredaktionen ut
de fem motiveringar vi tycker är
bäst. Ange namn, postadress och
telefonnummer i mailet. Tävlingen
pågår mellan den 22 och 26 maj.

Klicka här för att skicka ditt tävlingsbidrag

Kata Gård - för dig som gillar vikingatid, kultur och
arkeologiska fynd
Gillar du vikingatid, kultur och arkeologiska fynd? Då ska du bege dig till
Kata gård - ett nytt besöksmål i Västsverige. På Kata gård besöker du
ruinerna av en privat gårdskyrka från vikingatiden och en krypta som tros
vara ett av Sveriges äldsta bevarade rum.
Kata Gård är döpt efter Kata, den kvinna som härskade på storgården
under vikingatidens slutskede, och vars kvarlevor hittades i utgrävningarna.
Besök gärna "Kata och Kättil" - en ny permanent utställning på
Västergötlands Museum i Skara om du vill veta mer.
Allt du behöver veta om Kata Gård

Dalslands konstnärer öppnar upp ateljéerna i helgen
Under Kristi Himmelfärdshelgen den 25-28 maj är det läge för dig som
älskar konst och konsthantverk att bege dig till Dalsland. Då öppnar
nämligen hela 49 konstnärer och konsthantverkare upp sina ateljéer för
allmänheten. Besök också gärna den stora samlingsutställningen med verk
av alla deltagare - den finns i år på Åmåls Konsthall.
Mer information om Konstvandring i Dalsland här
www.anpdm.com/newsletterweb/44445A43724143584376424B59/414A5F417043455A4B7342475F4B71

3/4

2021-04-12

Båtluffa i Bohuslän i sommar - så planerar du din resa

Webb | PDF | Print

vastsverige.com

www.anpdm.com/newsletterweb/44445A43724143584376424B59/414A5F417043455A4B7342475F4B71

4/4

