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Göteborg och Västsverige i
fokus i New York 
 
I november deltog Turistrådet
Västsverige vid Green Summit i
New York. Green Summit – From
farm to fork arrangeras en gång
per år av Svensk-amerikanska
Handelskammaren, och är ett
seminarium inriktat på mat och
hållbarhet. 
 

Läs allt om Green Summit 2016 här

Västsverige från en
amerikans perspektiv 
 
Hur ser egentligen en amerikan
boende i Västsverige på den
svenska livsstilen? Kring detta
reflekterar Göteborgsbon Chris
Doyle, Executive Director i Europa
för Adventure Travel Trade
Associations i den här filmen. 
 
Här kan du se filmen som gjordes med Chris Doyle

och som visades på Green Summit i New York

Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

www.turistradet.com | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Västsvensk mat i blickfånget på brittisk restauranggala 
 
Som ett led i arbetet med att lyfta västsvensk mat på den brittiska
marknaden deltog Turistrådet Västsverige i oktober vid Observer Food
Monthly Awards i London. Det är en årlig restauranggala i regi av The
Guardian, som samlar hela den brittiska mateliten samt viktig press och
media. 
 

http://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/artiklar/green-summit-new-york-2016/
https://youtu.be/DQzBR8PdRII
https://youtu.be/DQzBR8PdRII
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44475F45754742514273404059/414A5B427348475F4B734942514A71
http://www.turistradet.com%20/
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44475F45754742514273404059/414A5B427348475F4B734942514A71
https://www.survey-xact.se/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentCollectLinkAnonymous?uuid=b71bf181-16bf-4f6e-9b3e-091446d38ec5&media=web-collect-normal
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44475F45754742514273404059/414A5B427348475F4B734942514A71
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Bohuslän bästa resmål
2016 enligt Lonely Planet
 
När Lonely Planets webbredaktör
James Kay listade alla sina
reseupplevelser under 2016
hamnade hans sommartripp till
Bohuslän i topp. Under rubriken
"Travel highlight of 2016" hyllar
han bland annat Lysekil, Smögen,
Fjällbacka och Kosteröarna. 
 
 

Läs hela nyheten

Svensk naturturism
träffades i Västerås 
 
Inspirerande föreläsningar,
nätverkande och möjlighet till
inspel när det gäller den nationella
strategin för naturturism.
AdventureEDU i Västerås blev ett
riktigt lyckat arrangemang som
samlade 70 representanter för
Sveriges bästa naturturismföretag
under tre dagar i november. 
 

Läs hela nyheten

Så deltog Turistrådet Västsverige på Observer Food Monthly Awards

"The original hipsters" ska locka britter till Sverige 
 
Delning av bra innehåll och stort digitalt engagemang. Det är nyckelorden i
en pågående satsning på den brittiska marknaden för att locka besökare till
Sverige. Bakom utspelet står VisitSweden tillsammans med Turistrådet
Västsverige och Tourism in Skåne. 
 

Läs mer här

http://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/artiklar/bohuslan-hyllat-i-lonely-planet/
http://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/artiklar/adventureedu-2016/
http://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/artiklar/ofma-london-2016/
http://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/artiklar/meet-the-original-hipsters/
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TURISTRÅDETS KALENDER
Här kan du se ett urval av
evenemang/aktiviteter där Turistrådet
Västsverige på något sätt deltar som arrangör,
utställare eller partner. 
 

21 jan - 
22 jan 

Världscupen längdskidor 
Lassalyckan, Ulricehamn

28 jan EM i ostronöppning 
NOVA Arena, Trollhättan

24 feb - 
26 feb 

Passion för mat 
Eriksbergshallen, Göteborg

27 feb - 
28 feb 

Företagsspelet Inspirator 
Skövde Kulturhus, Skövde

Västsverige i italiensk TV 
 
I november syntes både Bohuslän och Göta
kanal under temat "Städer vid vattnet" i det
italienska TV-programmet "Alle Falde del
Kilimangiaro" i Vill du titta? Klicka på länken
nedan, och scrolla sedan fram till 2.38.20. 
 

Titta på reportaget här

Kulturista! tvåa i Publishingpriset 
 
Det blev en riktigt stark andraplacering i kategorin "Bästa besöksguide" för
kulturmagasinet Kulturista! när Publishingpriset 2016 delades ut den 14
november. Endast två poäng skiljde fram till vinnaren för kulturmagasinet,
som är ett samarbete mellan Turistrådet Västsverige och Västra
Götalandsregionens kulturnämnd. 
 

Här kan du läsa Kulturista

Internationell utmärkelse till Villa Sjötorp 
 
Under hösten tilldelades Hotell Villa Sjötorp på Lyckorna utanför Ljungskile
den internationella utmärkelsen Historic Hotel Gourmet Award. Historic
Hotels of Europe är en bokningssajt för nära 500 utvalda hotell som tar
hänsyn till arkitektoniska värden. Utmärkelsen är resultatet av en
omröstning bland hotellbesökarna. Turistrådet Västsverige gratulerar Villa
Sjötorp och ägaren Ellika Mogenfelt till vinsten! 
 

Läs mer här

Webb | PDF | Print

Turistrådet Västsverige
www.turistradet.com

http://www.vastsverige.com/ulricehamn/varldscupen/
http://www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/e/236566/European-Oyster-Opening-Championships-2017
http://passionformat.se/
http://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/artiklar/inspirator-foretagsspel/
http://www.raiplay.it/video/2016/11/Kilimangiaro---Il-Grande-Viaggio---Tutte-le-facce-del-mondo-be8ca4a9-cfbe-4bc7-b54c-5d4c1755b453.html
https://issuu.com/smakapavastsverige/docs/kulturista__kulturupplevelser_i_v__
http://news.cision.com/se/villa-sjotorp/r/villa-sjotorp-tilldelas-den-internationella-utmarkelsen-historic-hotel-gourmet-award,c2107450
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44475F45754742514273404059/414A5B427348475F4B734942514A71
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44475F45754742514273404059/414A5B427348475F4B734942514A71
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44475F45754742514273404059/414A5B427348475F4B734942514A71
http://www.turistradet.com/
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