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Semestra i Västsverige i sommar
Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här.

Upplev Västsverige i sommar

Semestra i Västsverige
Sommaren är här - och den kom efter en vår som inte har liknat någon annan. Vi vill, innan vi också
går på semester tacka alla er, våra följare och nyhetsprenumeranter för att ni läser våra nyhetsbrev,
besöker vår webbplats och våra sociala medier. På vastsverige.com har vi samlat massor av tips på
upplevelser och trevliga boenden som har anpassat sina verksamheter för att du ska kunna planera
för en trygg semester i Västsverige. Och glöm inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer: Tvätta
händerna ofta, stanna hemma om du är sjuk, och håll avstånd.
BOKA SOMMAREN I VÄSTSVERIGE
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Skulptur i Pilane - naturens egen konsthall
Skulptur i Pilane har öppnat för sommaren. I år rymmer skulpturparken på Tjörn hela 10 olika verk.
Förutom Jaume Plensas ”Anna”, som köptes loss 2019 och som har blivit ett landmärke för hela Tjörn
kan besökarna även njuta av verk från Charlotte Gyllenhammar, Tony Cragg och Roland Persson. De
vanligtvis så uppskattade guidade turerna är inställda på grund av pandemin. Istället gäller det att
besöka parken själv eller tillsammans med en mindre grupp familj och vänner.
PLANERA DIN TUR TILL PILANE HÄR

Cykla, ka och ska kräftor vid Göta kanal
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Göta kanal brukar kallas för möjligheternas kanal. Det är lätt att förstå. Det platta landskapet gör
cykling längs kanalen lämplig för alla åldrar. De rofyllda miljöerna, spännande slussningarna och
mysiga kaféerna bjuder ständigt på nya intryck. För dig som älskar kräftor nns det när kräftsäsongen
nalkas i augusti och framåt härliga upplevelser att se fram emot. Har du barn och familj passar det
utmärkt att ta med dem till Norrqvarn Hotell & Konferens i Lyrestad för att ska kräftor och övernatta.
Vill du komma iväg och få en kräftupplevelse tillsammans med din partner ska du bege dig till
Vincontoret i Tidaholm - här kan du nämligen kombinera kräftskiva och vinprovning i ett!
SÅ BOKAR DU DIN KRÄFTUPPLEVELSE VID GÖTA KANAL

Naturupplevelser på dagen - skön säng på kvällen
Gillar du aktiviteter som på något sätt är anknutna till vatten och unika boenden är Dalsland, med
sina över tusen sjöar, som ett enda stort nöjesfält sprängfyllt med paddling, bad och båtturer. Vad
sägs om att först bo i en eremitstuga hos Swedish Country Living, för att sedan njutpaddla genom
Dalslands kanal och checka in på designhotellet Upperud 9:9, beläget i en gammal silo? Eller varför
inte resa med kanalbåt mellan Bengtsfors och Håverud med tillhörande hotellövernattningar? Detta
är bara några goda exempel på vad du kan göra i Dalsland i sommar.
SOMMARENS BÄSTA PAKETERBJUDANDEN I DALSLAND

vastsverige.com | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera
Följ oss:
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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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