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Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här.

Upptäck vår del av Sverige.

CAMPING I BOHUSLÄN - Därför ska alla testa någon gång
Camping är för dig som vill andas havsbris och njuta av skaldjur. För dig som letar gömda badvikar
bland klipporna. För dig som gillar känslan av att sticka iväg, byta miljö och upptäcka nya platser. Och
framför allt, för dig som gillar att vara tillsammans med vänner och familj. Bor du på camping i
Bohuslän hittar du dessutom anläggningar med butiker, restauranger, äventyrsbad och till och med
egen nöjespark!

CAMPING I BOHUSLÄN - SÅ FUNKAR DET
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TÄVLING - Vinn campingvistelse i Bohuslän
Vill du testa på det härliga bohuslänska campinglivet? Nu �nns chansen att vinna en vistelse antingen
på Ramsvik Camping och Stugby eller på Lagunen Camping och Stugby. I vinsten ingår även entré till
besöksmålen i Expedition Bohuslän - Äventyr för ny�kna.

TÄVLA OM DE FINA PRISERNA HÄR

PASSION FÖR MAT - Välkommen till Smaka på Västsverige-montern den 1-3 mars
1-3 mars är det dags för årets upplaga av Passion för mat, som i år �yttar från Eriksbergshallen i
Göteborg till nyöppnade Åbymässan i Mölndal. I Smaka på Västsveriges monter �nns en rad av våra
medlemsföretag på plats. Dessutom serverar Katja Palmdahl, som bland annat driver Lilla Spinneriet i
Lindome, sin årliga mässfavorit "Katjas avsmakningsmeny" i vår monter i år.

https://one-lnk.com/x1exe34yf0X00fdcsZrChgN2zlV9Mnq7rcHnLEkxR7p2DdjGu3HqUr2M2ee2_RxjqJsjlKtG0ZjDJbVTIKYizosOQ/x1eqAHUbvXaGzqofJNl2s4vHnKc6BPwW0ZJFfw2BDZ5jQ905GoKzABEvvhPcURIUSkzVCUcmGxAE5m456ACS3dipAvWO403HNHwO5n2KDzOlaz05rl0K03IIajDCT3PUvqzUKux4IhNP02tfleXZ5nppTdt1uIiQZhuftLgWHSgaTapQGGb6IWY1Ump9LgwIKeE/
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ALLT OM SMAKA PÅ VÄSTSVERIGE-MONTERN HÄR

Så laddar du batterierna i Dalslands natur
Den dalsländska naturen ger massor av möjligheter till återhämtning och välbe�nnande. Här kan du
koppla av, ladda energibatterierna och besöka magiska platser. Vandra, paddla, cykla och skogsbada -
Dalsland tar dig tillbaka till naturen.

TILLBAKA TILL NATUREN

NYPREMIÄR - Röhsska museet öppnar igen
Idag, den 23 februari öppnar Röhsska museet igen efter en omfattande renovering. Röhsska museet
är sedan det öppnade 1916 Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk. I samband
med nyöppningen premiärvisas tre tillfälliga utställningar och en ny basutställning: Vänta dig
demokratisk design med stolsnickeri på plats, storslaget Östasiatisk konsthantverk, designföremål
med tydlig inspiration från Island och fantasifullt mode.
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ALLT DU BEHÖVER VETA OM NYÖPPNINGEN

PADDLA I VÄSTSVERIGE - En året runt-aktivitet
Västsverige lämpar sig utmärkt för paddling oavsett årstid - något som det internationella
paddlingsprogrammet Facing Waves (se �lm ovan) tog fasta på när de gjorde ett avsnitt om just året
runt-paddling förra året. Vinter- och vårpaddling öppnar naturen och det passerande landskapet
skapar en verklig upplevelse av närvaro och stillhet. Sätt kajaken i sjön och njut!

VÄLJ BLAND VÄSTSVENSKA PADDLINGSUPPLEVELSER HÄR

Första tranan har kommit till Hornborgasjön
Den 18 februari anlände årets första trana till Trandansen vid Hornborgasjön De närmaste
månaderna kommer antalet att öka dag för dag, för att nå sin topp i början av april. Den 8 april 2018
befann sig så många som drygt 25 000 tranor vid Trandansen. Att se fåglarnas väldiga luftsprång och
bugningar är en naturupplevelse som dröjer kvar långt efter att tranorna �ugit vidare till sina
häckningsplatser längre norrut.

UPPTÄCK OMRÅDET KRING HORNBORGASJÖN
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MEET THE LOCALS - Claes bjuder på elvaka�e och världsrekord i Uddebo
Han är slöjdläraren som älskar att bygga även på fritiden. Vill du veta hur man gör sin egen kajak eller
hur man lyckas med konststycket att få in två noteringar i Guinness Rekordbok? Surfa in på Meet the
Locals och boka en elvaka�e med med Claes i Uddebo.

LÄR KÄNNA CLAES

vastsverige.com | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera 
 

Följ oss:

Turistrådet Västsverige - en del av

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor.
Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län) som destination.
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