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Konstvandra i Bohuslän i påsk
Ett av de säkraste tecknen på att vi går mot ljusare tider i allmänhet och vår
i synnerhet är när det vankas konstvandringar i Bohuslän. Under
påskhelgen (30 mars till 2 april) öppnar ett hundratal yrkesverksamma
konstnärer och konsthantverkare upp sina ateljéer - från Strömstad i norr till
Kungälv i söder.
Läs mer...

Den perfekta

Vinn cykelpaket med
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mötesplatsen för dig som
älskar cykling

Kurorten Mösseberg

Cykelcentrum Mösseberg
Falköping är en perfekt mötesplats
för dig som gillar att cykla. Här kan
du boka olika typer av cykelpaket
beroende på vilka premisser du
har: Öppna landskap, utmanande
platåberg eller skönt slingriga
vägar. Eller varför inte ta en MTBtur på Mösseberg? Möjligheterna
är oändliga!

Är du sugen på att kombinera
härlig cykling i varierande miljöer
med boende på Kurorten
Mösseberg? Nu finns chansen att
vinna en härlig upplevelse för dig
och en vän. Utöver boende ingår
också frukostbuffé,
tvårättersmiddag och entré till spa

Läs mer...

Läs mer och tävla här

10 saker du inte visste om tranan
Den 24 mars öppnar Trandansen vid Hornborgasjön officiellt för säsongen.
Visste du att tranorna kan flyga 43 mil på en dag, har samma partner
genom livet och dansar när andan faller på.
Läs mer...

Titta på graffiti och street
art med Jonathan
Ringön på Hisingen har blivit ett
göteborgskt centrum för graffiti och
street art. Här finns mellan 20 och
30 lagliga stora verk, som är en
riktigt härlig upplevelse för dig som
är konstintresserad. Jonathan är
en kulturintresserad
småbarnsförälder som gärna
hjälper dig att hitta rätt bland
konstverken.
Läs mer på Jonathans bokningssida
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Kata Gård har öppnat
Den 17 mars öppnade Kata Gård för säsongen. Överbyggnaden av ruinen
av en av Sveriges äldsta kyrkor, belägen strax intill Varnhems klosterkyrka,
blev en stor succé, med över 70 000 besök, när den öppnade 2017. Kata
Gård har fått sitt namn efter kvinnan, vars skelett hittades i samband med
arkeologiska utgrävningar, och som härskade på storgården under
vikingatidens slutskede.
Utgrävningen har lett till en förändrad bild av den svenska
historiebeskrivningen då den visar att Varnhem blev kristet ett sekel tidigare
än övriga Sverige.
Allt du behöver veta om Kata Gård

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

30 mar2 apr
5 maj

Trandansen öppnar
Hornborgasjön
Konstvandringar
Hela Bohuslän
NM i ostronöppning
Grebbestad

Restaurangrabatt i
Västsverige-appen
Just nu lockar hela tre Smaka på Västsverigerestauranger (Tanums Gästgifweri,
Musselbaren och Pensionat Styrsö Skäret)
med olika rabatter i Västsverigeappen. Ladda
hem appen antingen AppStore eller Google
Playstore.
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