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Quiza och vinn fantastiska priser från Västgötaturen 
 
Hur mycket vet du om Västgötaturens besöksmål egentligen? Var med i ett
quiz och svara på sju frågor om Skara Sommarland, Läckö Slott, Göta
kanal, Karlsborgs fästning och Upplevelsebad Arena Skövde. Quizet går ut
på att svara snabbt och så rätt som möjligt. Klicka här för att läsa
tävlingsregler och information om priserna. 
 
 

Tävlingsquiza här

Det finns en båtluff för alla 
 
Du vet väl om att du kan uppleva den bohuslänska skärgården på riktigt
nära håll? Det är du själv som bestämmer vart resan ska gå, vad du vill
uppleva och hur länge. Genom att kombinera de turer som olika rederier
erbjuder kan du ta dig ut i skärgården på egen hand, utan egen båt. 
 

Planera din båtluff, läs olika ruttförslag och inspireras här
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Nordea Masters till
Göteborg 16-19 augusti 
 
16-19 augusti intar Europaeliten i
golf Hills GK i Göteborg och
Mölndal och gör upp om titeln i
Nordea Masters. Tävlingen är den
näst största på Europatouren, och
efter många år på banor i
Stockholm och Skåne är det dags
för Västsverige att stå värd. 
 

Golf i Västsverige - en
guide 
 
Västsverige kryllar av natursköna
golfbanor. Böljande fairways,
vältrimmade greener och knepiga
ruffar breder ut sig såväl kring
skogar, parker och sjöar som hav
och herrgårdar. Varför inte
kombinera golfrundan med en
övernattning och något gott att
äta?

Tjörn bjuder på konst, kultur - och triathlon 
 
På Tjörn älskar man konst, kultur - och triathlon! Den 25 augusti avgörs
Tenson Tjörn Triathlon, som förutom SM i triathlon också är en upplevelse
och en riktig folkfest. Under hela sommaren och fram till slutet av september
kan du som vill kombinera konst och kultur med att cykla, springa eller gå
besöka Tjörn och uppleva Nordiska Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane.
Sträckan mellan de båda besöksmålen är uppmärkt med skyltar och kallas
för Världens svettigaste konstrunda. 
 

Läs mer här

https://one-lnk.com/x1eh7ElGVJn4YhiEMBRpEjClejscQzi895CJT52Uu8iTi7BkjzsPrWuMiz-NvoivYJjgzfaGeuMnTiBeCUdcDohWg/x1e685fW8ifh_9EYW0EYYTsLYqqf7KnHD9xO5hkOEkwa5LYc0qu3pt0c92Mq43WMTLCvF5wHJVcyG5Oz0_NWtd9HM5ioQD9LkOMVUJWpmxygGBfyfPN5h7OiAnU7pcFWe8Uw1bhOTHcrWog_P6elrQ2XFp9jsM_Zl-qiKl_kXmJ4cyXTcCZT4ksBRLcUTFxr5K4/
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Läs mer här

 
 
 

11 bra västsvenska golfbanor - en guide

Så tycker världsstjärnan
Henrik Stenson om
Västsverige
 
Göteborgske världsstjärnan Henrik
Stenson deltar inte i Nordea
Masters i år, men tog sig ändå tid
att svara på några frågor om sitt
förhållande till Göteborg och
Västsverige. 
 

Läs mer här

Dags för skulpturbiennal i
Borås 
 

Sommarens stora seglingsupplevelse äger rum i Lysekil 
 
Sommarens stora seglingsupplevelse äger som vanligt rum i början av
augusti när Lysekil Women's Match går av stapeln. Mellan den 6 och 11
augusti gör världens bästa kvinnliga seglare upp om mästartiteln och en
prissumma på 300 000 kronor. 
 
Gillar du matchracing i världsklass? Välkommen till Lysekil! Förutom segling
utlovas massor av spännande aktiviteter i form av utställningar, shopping
och konserter. Bland annat finns Smaka på Västsverige-restaurangen
Musselbaren på plats inne på tävlingsområdet och lagar blåmusslor och
annan mat från havet. 
 

Läs mer här
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Välkommen till Borås
Internationella Skulpturbiennal
2018! För sjätte gången visar
internationella konstnärer upp sina
verk i skulpturstaden Borås. 
 
Totalt medverkar 15 konstnärer
från Sverige, Norge, Turkiet, USA,
Egypten, Tyskland, Italien,
Marocko och Frankrike i årets
biennal. Verken tar plats både inne
på Borås Konstmuseum och ute i
det offentliga rummet.
 
 
 

Läs mer här

Cykling i världsklass 
 
Den 11 och 13 augusti kommer världseliten i cykling till Vårgårda för att göra
upp i UCI Women's World Tour. Ta chansen att uppleva cykling i
världsklass, i såväl lagtempo som landsvägslopp. Välkommen! 
 

Läs mer här
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Foto: Nordea Masters, Lars Pehrson (Henrik Stenson), Lysekil Women's Match, Kammel Menour (Skulpturbiennalen övre bild), Justin
Lowe & Jonah Freeman (Skulpturbiennalen nedre bild), Christer Hedberg (UCI Vårgårda). Övriga bilder: Turistrådet
Västsverige/vastsverige.com 
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