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Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här.

Upplev Västsverige

SCANDINAVIAN INVITATION - Svenska storstjärnor tävlar på hemmaplan
I dagarna startar Europatourtävlingen Scandinavian Invitation på Hills GK i Mölndal. I år kan du bland
annat följa de svenska världsstjärnorna Henrik Stenson (Sveriges ende majorvinnare på herrsidan),
Alex Norén och David Lingmerth. 22-25 augusti är datumet som gäller!

SCANDINAVIAN INVITATION
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ISLAND OF LIGHT - Andra året för ljuskonstfestival i världsklass
12-15 september lyser Smögen återigen upp med hjälp av några av världens främsta ljuskonstnärer
när det är dags för den andra upplagan av Island of Light. I år kommer tolv konstnärer från åtta
länder att ställa ut sina verk runtom på Smögen. Mest iögonfallande är kanske amerikanska Yvette
Matterns "Global Rainbow" (som syns på bilden ovan), en laserinstallation som under rätt
förutsättningar syns på upp till fyra mils avstånd.

LÄST ALLT OM ISLAND OF LIGHT HÄR

CAMPING I BOHUSLÄN - Bästa sättet att förlänga sommaren
Husvagn, stuga, husbil, vandrarhem eller varför inte lyxtält? Bohusläns campingar bjuder på ett
varierat utbud av boendemöjligheter som passar olika smaker, inriktningar och plånböcker. Förläng
sommaren och spendera en septemberhelg nära det salta havet och de karga klipporna.

CAMPING I BOHUSLÄN
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WEST SWEDEN ACTION WEEKS - Anna och Emil kämpade sig genom Dalsland
Kanotmaraton
West Sweden Action Weeks är i full gång. Skidparet Anna och Emil Jönsson Haag är mitt uppe i sin
satsning, som innefattar Öloppet, Dalsland Kanotmaraton, Alliansloppet Rullskidor och Icebug
Xperience. Klicka på �lmklippet ovan för att se Sverige Springers reportage om deras deltagande i
Dalsland Kanotmaraton

LÄS MER HÄR

VANDRA I VÄSTSVERIGE - Här �nns något för alla
Västsverige är späckat med fascinerande naturupplevelser: Korta dagsturer med boende och
närproducerad mat eller långa strapatser i exponerade miljöer? Du bestämmer själv! Välj mellan att
vandra på öar i Bohuslän, längs Göta kanal, i och kring städer eller upplev pilgrimslederna i Dalsland
och Skaraborg.

VANDRA I VÄSTSVERIGE
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REMEMBER SEPTEMBER - Andas i lugnet efter stormen på Tjörn
Att besöka vackra Tjörn i september påminner lite om att besöka fjällen under sommaren. Det är
samma plats fast ändå inte. Ett strålande tillfälle för dig som vill njuta av den bohuslänska miljön i din
egen takt, utan att behöva samsas om utrymmet med sommarturisterna. Vandra på Käringön, besök
Skulptur i Pilane eller hyr en kajak och upplev ett av Sveriges bästa paddelvatten - här �nns massor av
uppleva!

REMEMBER SEPTEMBER

SWEDEN OUTDOOR FESTIVAL - Massor av roliga utomhusaktiviteter på Billingen
Nu är det snart återigen dags för Sweden Outdoor Festival i Skövde. Den 14-15 september är det
Billingen som gäller om du vill prova på outdoor-livet. Klättring, elektronskytte, yoga, kajakpaddling,
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trailrunning, kantarellsök med hund och rovfågelspaning - det är bara några av allt spännande som
�nns att testa. Dessutom avgörs �nalen i SM i utomhusmatlagning. Välkommen!

ALLT DU BEHÖVER VETA

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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