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HUMMERPREMIÄR - Bohusläns vatten fylls av skebåtar på måndag
På måndag den 23 september är det dags för Bohusläns ino ciella julafton - då är det nämligen
äntligen tillåtet att ge sig ut på jakt efter havets svarta guld: hummern. Från och med klockan 7 är det
bara att åka ut med båten och slänga i hummertinorna och hoppas på god skelycka. Om du inte kan
eller vill åka ut själv nns så klart ett stort utbud av skaldjursupplevelser i Bohuslän som du kan boka
in dig på under hösten. Du får assistans av lokala skare, och kan dessutom kombinera med god mat
och skönt boende.
SKALDJURSUPPLEVELSER I HÖST
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EXPEDITION BOHUSLÄN - Maxa höstlovet
Höstlovet närmar sig med stormsteg. I Bohuslän nns massor av härliga besöksmål som passar för
hela familjen. Sprakande eldshower, skapande i akvarell eller monsterjakt? Åker du till Bohuslän
behöver du inte välja. Maxa höstlovet med Expedition Bohuslän!
DESSA BESÖKSMÅL INGÅR I EXPEDITIONEN

VÅR BÄSTA TID ÄR NU - Teambuilda i Bohuslän
På hösten byter Bohuslän karaktär. havet och klipporna blir till en energi som är svår att väja för, men
som passar perfekt för kick-o er, konferenser eller varför inte svensexor/möhippor eller bara en
weekendresa med vännerna? Teambuilding, avkoppling och nya insikter - du får allt på köpet.
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LÄS MER OM HUR DU TEAMBUILDAR I BOHUSLÄN HÄR

VANDRA I VÄSTSVERIGE - Upptäck Dalsland till fots
Bara två timmars bilfärd från Göteborg nner du lugnet. I Dalslands natur mår du bättre, stressar ner
och återhämtar dig från den stressiga vardagen. Du vet väl att du i Dalsland också kan vandra i
pilgrimernas spår? Den 80 kilometer långa sträckan mellan Mellerud i söder och Edsleskog i norr är
hänförande med spektakulära vyer, bra boende och aktiviteter.
VANDRA I VÄSTSVERIGE - MASSOR AV TIPS
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Västsverige syns i National Geographic-bilaga
Septemberupplagan av brittiska National Geographic distribueras med en specialbilaga om
Västsverige, späckad med fantastiska bilder och artiklar om besöksmål i vår region. Ovan ser du ett
smakprov från bilagan.
LÄS HELA BILAGAN HÄR

West Sweden Action Weeks över för i år - se Anna och Emils Icebug Xperience här
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Anna och Emil Jönsson Haags västsvenska äventyr är över för den här gången. Deras satsning på West
Sweden Action Weeks gick i mål med vandrings- och löpareventet Icebug Xperience, som avgjordes i
Ramsvik i Bohuslän första helgen i september. Klicka på lmklippet ovan om du vill se hur det gick till.
LÄS MER PÅ SVERIGESPRINGER.SE

Mys och rys på Scary Sommarland
Den 26 oktober till 3 november klär Skara Sommarland om till Halloween-skrud och blir Scary
Sommarland. Här hittar du massor av mysiga och rysliga aktiviteter som passar hela familjen.
HÅLL KOLL PÅ SKARASOMMARLAND.SE FÖR MER INFORMATION
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LIGHTS IN ALINGSÅS - Med hösten kommer ljuset till Alingsås
Årets Lights in Alingsås har premiär den 27 september och pågår sedan fram till den 3 november.
Som vanligt är det olika belysningar som sätts upp längs en slinga runt centrala Alingsås - ett
samarbete mellan internationella designers och svenska ljusstudenter. För många besökare har
Lights in Alingsås blivit en återkommande hösttradition. Om du har vägarna förbi, gå gärna en guidad
tur och avsluta med något sött på något av Kaféstaden Alingsås många k.
ALLT DU BEHÖVER VETA OM LIGHTS IN ALINGSÅS
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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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