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Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här.
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Vandra i Västsverige på #vandringensdag den 12 september
Att vandra ska vara enkelt, praktiskt och bekvämt - därför har vi valt att samla massor av härliga
vandringspaket på vastsverige.com för att tipsa, uppmuntra och inspirera till vandring i Västsverige i höst.
Längre ner i detta nyhetsbrev finns ännu fler tips.
Ska du ut och vandra på lördag den 12 september? I så fall vill vi uppmärksamma att Svenska
Turistföreningen då rar Vandringens dag. Glöm då inte att tagga de bilder du lägger upp i dina
sociala kanaler under #vandringensdag och @stfturist. Klicka här för att hitta mer information om
Vandringens dag. Du får så klart också gärna tagga med #västsverige om du vandrar i Västsverige.
VANDRA I VÄSTSVERIGE
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Njutvandra nära Göteborg
Att njutvandra - det vill säga att kombinera naturupplevelser på dagtid med god mat, charmigt
boende och avkopplande relax på kvällstid, blir allt mer populärt. För dig som är baserad i och kring
Göteborg (eller som vill åka dit) nns jättemånga härliga alternativ precis runt knuten.
VANDRINGSPAKET NÄRA GÖTEBORG

Möt hösten i Västergötland
I Västergötland kan du bland annat välja mellan att vandra i pilgrimernas spår mellan Varnhem och
Falköping eller i Baltzar von Platens spår längs Göta kanal. Vill du uppleva fantastisk utsikt kanske
Billingeleden kan vara något. Här rör du dig både utmed bergskanten, nere på sluttningarna som
genom hagmarker och skogar.
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VANDRINGSPAKET I VÄSTERGÖTLAND

Bohuslän bjuder på vandring nära havet
I Bohuslän vandrar du i den karaktäristiska naturen och väljer själv om du vill vara nära havet och
känna de friska salta vindarna från väster eller om du vill söka dig inåt landet. Du kan välja mellan
pittoreska stugor, campingboende och mysiga pensionat. Marstrand, Ramsvik, Bohus-Malmön eller
något annat? Det bestämmer du!
VANDRINGSPAKET I BOHUSLÄN

Dalsland - centrum för unika boenden
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Dalsland, med sina tusentals sjöar och trolska skogar, är ett riktigt paradis för dig som älskar
vandring. Här nns en rad unika boenden - du kan till exempel prova på att bo i en eremitstuga, i ett
glashus mitt i skogen eller i en ombygdd spannmålssilo.
VANDRINGSPAKET I DALSLAND

Vandra med barn
Att vandra med barn är en härlig aktivitet som blir kul för hela familjen. Dock kan det vara vettigt att
tänka lite extra på planeringen och kanske till och med boka ett färdigt paket. På så sätt kan alla
koppla av och fokusera på naturen, varandra och allt roligt runtomkring istället för på att packa med
tält och matsäck.
BARNVÄNLIGA PAKET I VÄSTSVERIGE
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Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor.
Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län) som destination.

https://www.anpdm.com/newsletterweb/47425D407745405B4B76404159/424B5942784445504A764542594671

5/5

