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Här nns smultronställena Strax utanför Göteborg
Utnyttja hösten till att upptäcka smultronställen Strax utanför Göteborg. Varför inte bege dig ut i
skärgården för att utforska Hönö, Marstrand, Styrsö och Vrångö? Eller ta en tur inåt landet och besöka
Gunnebo Slott, Alingsås, Floda och Nääs. Höstut ykter, kavandringar, slottsvisningar och yoga - här
nns något för alla smaker och inriktningar.
HÖSTENS HÖJDPUNKTER
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HUMMERPREMIÄR - Följ med ut på skaldjurstur i jakt på havets svarta guld
Måndagen den 21 september klockan 7 - det är en tidpunkt som skaldjurs skare i hela Bohuslän har
ringat in i sina kalendrar sedan lång tid tillbaka. Då är det nämligen äntligen tillåtet att åka ut på havet
och slänga i hummertinorna och hoppas på god skelycka i jakten på hummern - havets svarta guld.
Boka en skaldjurssafari med efterföljande supé och boende på hotell redan nu. Runtom i Bohuslän
nns en rad härliga paket att välja mellan.
BOKA DIN SKALDJURSUPPLEVELSE HÄR

Enbart svenska konstärer i No Limit 2020
Den 17-20 september hålls den fjärde upplagan av street art-festivalen No Limit i Borås.
Arrangemanget går i år under namnet "No Limit Artscape Edition", och genomförs som ett samarbete
mellan Borås och street art-organisationen Artscape. Nytt för i år är att samtliga 12 deltagande street
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art-konstnärer är svenska. Mellan den 17 och 20 september genomförs guidade turer i centrala Borås.
Här får du lära dig mer om festivalen, verken, konstnärerna och street art-kulturen.
LÄS MER OCH BOKA BILJETTER HÄR

REMEMBER SEPTEMBER - Södra Bohuslän har öppet för besökare
Sommaren är slut och hösten står för dörren - men det betyder inte på något sätt att södra Bohuslän
stänger igen. Under parollen "Remember september" håller många restauranger, caféer och boenden
öppet, och det nns massor av härliga upplevelser att ta del av. Är du kulturintresserad är det Tjörn
som gäller - här nns både Skulptur i Pilane och Nordiska Akvarellmuseet. Vandrar gör du i historisk
miljö på Marstrand, på pittoreska Dyrön och på Gullholmen och Härmanö. Passa också på att besöka
någon av alla mysiga gårdsbutiker som nns i regionen.
REMEMBER SEPTEMBER
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Besök en västsvensk trädgård i höst
Västsverige är en riktig trädgårdsregion. Här nns såväl pampiga slottsträdgårdar som mer lantligt
belägna varianter. Lär dig hur man odlar ekologiskt, besök mysiga gårdsbutiker eller bara njut av
omgivningarna. En trädgårdsdag i Västsverige blir exakt vad du gör den till.
VÄLJ TRÄDGÅRDSUPPLEVELSE 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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Så hittar du rätt cykelupplevelse
Vill du upptäcka Västsverige på två hjul? Då är det i princip bara fantasin som sätter stopp för vilka
olika typer av cykling som nns att tillgå. Öppna landskap, slingriga vägar eller utmanande platåberg?
Allt detta kan du välja mellan bara om du utgår från Cykelcentrum Mösseberg i Falköping. Vill du
utmana dig med en ordentlig mountainbiketur i spektakulär natur är Dalslands skogar, och speciellt
området kring Bengtsfors, något alldeles extra.
CYKLA I VÄSTSVERIGE
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