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Upplev Västsverige

Boka sommaren i Västsverige
I sommar är det inhemsk semester som gäller! Därför har vi samlat massor av tips på västsvenska
upplevelser och trevliga boenden som har anpassat sina verksamheter efter rådande läge. Boka ditt
semesterboende i Bohuslän, Dalsland, Västergötland och Göteborg redan nu. Och glöm inte: Håll
avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du känner dig sjuk.
HITTA DITT BOENDE PÅ VASTSVERIGE.COM
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Upplev naturen genom vandring, paddling och cykling
Vandring på klipphällar, ljunghedar, i trolska skogar eller i pilgrimernas fotspår? Paddling på öppet
Bohuslän-vatten eller i någon av alla tusentals spricksjöar i det dalsländska kanalsystemet? Cykling på
västgötaslätten? Sommaren 2020 står naturen i absolut centrum när det gäller
semestersysselsättning.
NATURUPPLEVELSER I VÄSTSVERIGE

Nya trailrunningrundor i Sjuhärad - ladda hem direkt i mobilen
Ta tillfället i akt och utnyttja Sverige-sommaren 2020 med att bege dig ut på traillöpning i Sjuhärad.
Du kan välja mellan tre, precis lika härliga alternativ: Enklare långlöpning längs Hyssnaleden, teknisk
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trailbana i skogarna kring Lassalyckans friluftsanläggning i Ulricehamn eller ordentligt kuperad
terräng på Rya Åsar i Borås. Om du vill kan du också ladda hem de nya rundorna till din mobiltelefon i
form av så kallade GPX- ler.
TRAILRUNNING I MOBILEN - SÅ GÅR DU TILLVÄGA

Mountainbike-cykla i Jonsered tillsammans med Path nder Travels
Göteborg och området däromkring lämpar sig utmärkt för stigcykling på mountainbike. Här nns
möjlighet till utmanande nedförskörning, snabb hällcykling och lite lugnare på grusvägar. Varför inte
göra en weekend av ditt cykeläventyr? Path nder Travels har ett färdigt paket där du får guidad hjälp
att hitta guldkornen i områdena kring Jonsered. Du bor på Hotell Le Mat, och kan med fördel också
koppla av med en After Bike på intilliggande Poppels Bryggeri.
ALLT OM WEEKENDPAKETET
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THE EDIBLE COUNTRY - boka ett västsvenskt bord i sommar
Vad kan vara en mer lämplig sommaraktivitet i dessa tider än att laga mat utomhus? När du bokar
något av The Edible Country-borden får du dig till livs en upplevelse som är något utöver det vanliga. I
Västsverige kan du välja mellan att laga mat i det makalösa klipplandskapet på Ramsvik i Bohuslän, i
utkanten av slottsparken vid Gunnebo Slott i Mölndal eller i en lummig skogsdunge alldeles intill Göta
kanal vid Norrqvarn i Västergötland.
THE EDIBLE COUNTRY

Inspireras av västsvenska trädgårdar
Västsverige bjuder på en stor och växtrik mångfald när det gäller besöksträdgårdar. Oavsett om du
föredrar storslagna slottsmiljöer eller små täppor så nns här något för dig. Ska a nya intryck och få
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inspiration till din egen trädgård, eller njut bara av att få en eftermiddag i härliga miljöer tillsammans
med nära och kära.
TRÄDGÅRDSUPPLEVELSER I VÄSTSVERIGE

Nya glashus i Dalsland - välkommen till Happy Celery Glass Cabins
Mitt i de dalsländska skogarna mellan Bengtsfors och Åmål kan du nna lugnet. Här ligger nämligen
två nybyggda och bokningsbara glashus, som kan bli ditt tillfälliga hem under 72 berikande timmar.
Glashusen ligger ett stenkast från Happy Celery Café, som serverar frukost och lunch vid dörren - och
som också bjuder in till trerättersmiddag på kvällen. All mat på menyn är växtbaserad och tillagad
från grunden. Vandra, skogsbada och njut - och få minskade stressnivåer på köpet!
LÄS MER OM UPPPLEVELSEN OCH HUR DU BOKAR HÄR

https://www.anpdm.com/newsletterweb/464550407743465D4075464A59/424B5942784445504A764542594671

5/5

