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Upptäck skärgården utan
egen båt 
 
Att båtluffa är det perfekta sättet att
upptäcka den bohuslänska
skärgården. Spendera några
fantastiska dagar bland saltstänk,
kobbar och skär och övernatta på
något av de många hotell och
vandrarhem som erbjuds. 
 

Läs mer...

Därför mår du bättre i
Dalsland
 
Ju mer tid vi spenderar i naturen,
desto bättre mår vi. Det är världens
forskare eniga om. Den intensiva
naturen i Dalsland är därför helt
oslagbar för dig som söker en rejäl
boost av återhämtning och
välbefinnande. Välkommen till en
plats med sinnesupplevelser
utöver det vanliga! Vi har hjälpt dig
på traven genom att samla våra tio
bästa tips på vad Dalsland har att
erbjuda dig. Välj och vraka!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läs mer...
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Seglingsfest i Lysekil i början av augusti 
 
Sommarens stora seglingsupplevelse äger som vanligt rum i början av augusti när Lysekil
Women's Match går av stapeln. 6-11 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...

Välkommen till Nordea Masters i Västsverige! 
 
16-19 augusti intar Europaeliten i golf Hills GK i Mölndal strax utanför
Göteborg för att göra 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.
 
Passa på att spela några rundor själv när du ändå är på plats i Västsverige!
Här kryllar det nämligen 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? 
 

Läs mer...
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Stockholm och Göteborg
delar på EuroPride 
 
Varje år får en Pride-festival i Europa
rättigheten att använda titeln
EuroPride. I år får för första gången
två städer och festivaler dela på
Europride-värdskapet, när Stockholm
Pride och West Pride gemensamt
bjuder in. 
 
Det blir en vecka i kärlekens och
glädjens tecken med massor av
spännande aktiviteter. Europride i
Göteborg genomförs samtidigt som
Göteborgs Kulturkalas den 14 till 19
augusti. 
 
 
 
 
 
 
 

Läs mer...

Kulturkalaset har något
för alla 
 
Opera, konst, musik, karneval,
gatuteater, slöjd, litteratur och film -
på Göteborgs Kulturkalas går alla
konstformer hand i hand. Välkommen
att ta del av någon av de över 1000
gratisaktiviteter som är öppna för

Cykling i världsklass i Vårgårda i augusti 
 
Den 11 och 13 augusti intar världseliten i cykling 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...
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alla! Och glöm inte att ta del av det
fantastiska musikutbudet - här
samsas världsartister och lokala
förmågor om utrymmet. 14 till 19
augusti är det som gäller. 
 

Läs mer...

Island of Light - Smögens
nya ljuskonst-festival 
 
13-16 september är det dags för den
första upplagan av Island of Light på
Smögen. Då deltar ett flertal
nationellt och internationellt erkända
ljuskonstnärer som presenterar
projektioner i monumental storlek. De
interaktiva konstverken och
installationerna kan upplevas både
från land och från havet. 
 

Läs mer...
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