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Upplev Västsverige i påsk

Maxa påsklovet med Expedition Bohuslän
Ta med hela familjen och upplev Expedition Bohusläns äventyr i påsk. Nordiska Akvarellmuseet,
Vitlycke museum, Kosterhavets nationalpark, Nordens Ark och Bohusläns museum har de bästa
familjeaktiviteterna för att ni ska kunna maxa påsklovet!
PLANERA PÅSKLOVET MED EXPEDITION BOHUSLÄN HÄR

PÅSKEN - En tid för avkoppling, god mat och aktiviteter
Femrätters i herrgårdsmiljö i Dalsland, spaupplevelse i Bohuslän eller konstrunda och besök vid
Trandansen i Västergötland? Gör påsken till en långhelg där god mat, mysigt boende och spännande
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aktiviteter står på schemat.
PÅSKPAKET I VÄSTSVERIGE

GOTHENBURG HORSE SHOW - Dubbla världscup naler i Scandinavium
Den 3-7 april riktas ridportsvärldens blickar mot Göteborg och Scandinavium. Under Gothenburg
Horse Show avgörs nämligen dubbla världscup naler med några av världens bästa hästekipage i
centrum. Samtidigt pågår också Eurohorse - Norra Europas största mötesplats för hästintresserade,
på intilliggande Svenska Mässan.
SKAFFA BILJETTER OCH LÄS MER HÄR

NY BOHUSLÄNFILM - Titta och inspireras!
Paddling i spegelblanka vatten, skaldjurssafari till havs eller mysiga promenader genom pittoreska
kustsamhällen. Våren i Bohuslän inbjuder till massor av härliga upplevelser.
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MÖT VÅREN I BOHUSLÄN

Snart dags för Tranfestivalen 2019
Det händer mycket kring Hornborgasjön just nu. Den 20 mars öppnar Trandansens
informationscentral, som sedan har öppet fram tills 22 april. Missa inte heller Tranfestivalen den 6-14
april. I nio dagar fylls två tält vid Trandansen med aktiviteter som guidningar, utställning, naturskola
och lokal mat. Välkommen!
ALLT DU BEHÖVER VETA
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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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