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Vinn en helkväll med Stefan Andersson på Carlstens fästning
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Vinn en helkväll med Marstrandsfånge No 90 Kleist
Nu har du chansen att vinna två biljetter till Stefan Anderssons näst intill
utsålda föreställningar om Marstrandsfånge No 90 Kleist på Carlstens
fästning. I paketet ingår två biljetter till föreställningen den 27 juli, inklusive
välkomstdryck, mat, kaffe och brownie. Dryck till maten står vinnaren själv
för.
Klicka här för att komma till tävlingssidan

Tionde
Marstrandssommaren för
Stefan Andersson
Det började med att Stefan
Anderssons son fick syn på
Carlstens fästning när familjens båt
passerade Marstrand. Det
impulsstyrda beslutet att stanna till
för en guidad tur gav Stefan en helt
ny karriär. I sommar intar han
Carlstens fästning med sin
musikaliska föreställning om
Marstrandsfånge No 90 Kleist för
tionde året i rad. Premiären sker
den 6 juli.
Läs hela intervjun på vastsverige.com

Köksträdgården ska bli Sveriges bästa vägkrog
Gillar du säsongsanpassad husmanskost och hälsosam grön mat? I
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sommar öppnar Köksträdgården utmed väg 27 vid Lockryd Center i
Sexdrega. Köksträdgården är den första vägkrogen som har blivit Smaka på
Västsverige-certifierad, och ambitionen från ägarna är att skapa Sveriges
bästa vägkrog.
Läs mer här

Smaka på Västsverige i sommar
Västsverige rymmer massor av pärlor för dig som är lite extra förtjust i
vällagad mat baserad på lokala råvaror, gärna i kombination med lika
högkvalitativt boende. Sekelskiftescharm, pampiga slott och utsikt över
fantastiska havsvyer - i Västsverige finns allt en riktig "foodie" behöver.
10 hotell för foodies

Ladda hem den nya
Västsverige-appen
Planerar du att besöka Västsverige
i sommar? Glöm då inte att ladda
hem den nya Västsverige-appen.
Här hittar du massor av attraktiva
erbjudanden som ger din
semesterresa lite extra guldkant.
Västsverige-appen kommer
kontinuerligt att laddas på med nya
erbjudanden.
Västsverige-appen - App Store
Västsverige-appen - Google Play

Båtluffa i den
bohuslänska skärgården
Nyhetskanalen CNN Travel tycker
att den bohuslänska skärgården 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
www.anpdm.com/newsletterweb/44445E4A7842455D4279424759/424B5942784445504A764542594671

2/4

2021-04-12

Vinn en helkväll med Stefan Andersson på Carlstens fästning

ruttförslag som gör din båtluff
möjlig. Välkommen ombord!
Planera din resa här

Meet the Loacls - turism
på ett nytt sätt
Upptäck vardagen eller en
västsvensk stad ur någon annans
ögon! Inom ramen för Meet the
Locals får du en personlig
upplevelse där en "local" till
exempel tar med dig på joggingtur,
bakar sin favoritkaka eller cyklar
mountainbike.
Läs mer om Meet the Locals här

U-Port - årets musikfest i Ulricehamn
3-5 augusti intar Musiksverige Ulricehamn, när det är dags för årets upplaga
av U-Port. Magnus Uggla, Veronica Maggio, Eva Dahlgren, Johnossi,
Millencollin och Peg Parnevik - på U-Port finns något för alla åldersgrupper
och musiksmaker!
Här hittar du alla artister på årets U-Port

Tjörn Triathlon en del av Världens
svettigaste konstrunda

Anmäl dig till världens
största rullskidslopp Alliansloppet

1900 meter simning, 90 kilometer
cykling och 21 km löpning - det är

Alliansloppet är världens största
tävling för rullskidor, och lockar i år
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vad som väntar dig som anmäler
dig till Tenson Tjörn Triathlon 2017.
Tävlingen är en av Sveriges
största i sitt slag, och lockade 2016
deltagare från 14 länder. Vackra
banor, en ordentlig utmaning och
en stor folkfest - där har du Tenson
Tjörn Triathlon i ett nötskal. Du vet
väl tävlingen också är en del av
Världens svettigaste konstrunda?
Läs mer om detta här

1100 deltagare och 30 000
åskådare till Trollhättan. I startfältet
ryms såväl glada motionärer som
elitåkare. Tävlingen äger rum
lördagen den 26 augusti, men
under hela veckan innan anordnas
massor av andra spännande
aktiviteter i Trollhättan med
Alliansloppet som gemensam
nämnare. Anmäl dig här

Alla detaljer om Tenson Tjörn Triathlon här

Läs allt om Alliansloppet här

Nu startar Dalsland SwimRun
Den 26 augusti är det premiär för Dalsland SwimRun. På programmet står
26 kilometer löpning och 4 kilometer simning mellan Akvedukten i Håverud
och Bengtsfors Centrum. Antal tävlande är satt till max 80 personer (40
par). Först till kvarn gäller om du är intresserad av en tävlings- och
naturupplevelse utöver det vanliga. Anmäl dig här!
Allt du behöver veta om Dalsland SwimRun
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