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Upplev Västsverige

Vandring för alla sinnen
Vandringslederna i Västsverige är många och fantastiska. I Bohuslän kan du skåda iögonfallande
havsvyer längs Kuststigen och på Marstrand, samt vandra mer traditionellt på Bohusleden (som har
en ny hemsida och en ny app ute - ladda ner här). I Dalsland vandrar du i pilgrimernas spår genom
naturen i riktning mot Nidaros (eller Trondheim som det heter idag). Västergötland, med sina
slättlandskap, bjuder på familjevänlig vandring i form av till exempel Gotaleden mellan Göteborg och
Alingsås, Kinnekulleleden vid Lidköping eller Hyssnaleden i Marks kommun.
VILKEN VÄSTSVENSK VANDRINGSLED VÄLJER DU?
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Sverige Springer värdar för träningsläger inför West Sweden Action Weeks - boka
tidigt för specialpris
Välkommen till TanumStrand i Grebbestad 8-10 maj 2020 för en träningshelg utöver det vanliga, som
innehåller många olika sporter att prova på, olika föreläsningar och även TV-inspelning. Värdar är
Sverige Springer med Andreas Odén och paret Anna och Emil Jönsson Haag i spetsen. Fram till och
med 22 februari kan du boka din resa till rabatterat pris här.
LÄS INTERVJUN MED ANNA JÖNSSON HAAG

Välkommen till Smaka på Västsverige-montern vid Passion för Mat
Den 28 februari-1 mars är det dags för Passion för Mat på Åbymässan i Mölndal. I den stora Smaka på
Västsverige-monterns avdelning Kockbaren kan du till exempel njuta av mat från Salt & Sill under
fredagen, från Gunnebo Ka ehus och Krog under lördagen och från Restaurang G från
Gullmarsstrand Hotell & Konferens under söndagen. Dessutom nns en rad välkända matpro ler och
producenter på plats precis som vanligt.
ALLT DU BEHÖVER VETA OM PASSION FÖR MAT
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Magasinet UT är här - läs allt om Dalsland
I Dalsland kan du meditera med alpackor, njutvandra i tidningsdrottningen Amelia Adamos fotspår,
koppla av i glashus mitt i naturen och åka på antiksafari. Om dessa, och många er, spännande
upplevelser kan du läsa i 2020 års upplaga av UT - magasinet som lär känna Dalsland på djupet.
LÄS NYA UPPLAGAN AV UT

Bastubad värda en omväg
"Svettekörka" i Frihamnen i Göteborg, Sveriges bästa eluppvärmda bastu på Dyrön, kallbadhus i
Lysekil eller ytbastu i Hjo hamn - den som letar efter värme, stillhet, avkoppling och mys letar
verkligen inte förgäves i Västsverige. Bastubad ger ro både för kropp och själ.
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SE HELA LISTAN

Ta Kulturtåget till Trandansen
I slutet av mars varje år kommer tiotusentals tranor till Hornborgasjön för sin årliga parningsdans. Att
få skåda detta spektakel är en upplevelse som stannar kvar länge! I år nns för första gången en
möjlighet att den 21 mars ta veterantåget Kulturtåget från Göteborg med stopp i Lerum och Alingsås
på väg till Falköping, där bussar med guide möter upp för turer till Bjurum/Trandansen. Därefter styrs
kosan vidare till Naturum Hornborgasjön och Café Doppingen. Lunch och ka e ingår för dig som
köper biljetter.
MER BOKNINGSINFORMATION HÄR

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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