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Facebooktävla med Västsverige i december
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Följ Västsveriges julkalender på Facebook - vinn fina priser
Nu är det bara några veckor kvar till den 24 december. Därför öppnar vi den västsvenska
julklappssäcken riktigt ordentligt. Den 1 december startar nämligen vår julkalender på Västsveriges
Facebooksida. Gillar du redan sidan? Om inte - gå in och gör det så snart du kan. Då kommer du
varje dag kunna ta del av erbjudanden, tips eller tävlingar där du kan vinna fina priser.
Gilla Västsveriges Facebooksida här

Åk skidor i Västsverige
Höstens färgsprakande träd och prasslande löv byts nu ut mot vinterns bitande kyla och gnistrande
snötäcke. Den västsvenska vintern är full av aktiviteter för stora som små. Besök gärna någon av
skidanläggningarna i Falköping, Skövde eller Ulricehamn - här kan du roa dig såväl på längden som
på tvären.
Klicka här för att läsa mer om vinter i Västsverige

Fånga julstämningen på Liseberg
I väntan på julen bjuder Liseberg in till en gnistrande vintervärld med start den 20 november. Strosa
omkring under tusentals gnistrande ljus och bland julmarknadens mysiga bodar. På Liseberg kan du
njuta av allt från isshower till lappländska delikatesser, och glöm inte att lämna in din önskelista i
Tomtefars julverkstad.
På Liseberg.se kommer du i julstämning och planerar ditt besök

Julbord i Västsverige

Julmarknader i Västsverige
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Julen är matens högtid. Det är inte alls långt
kvar tills du äntligen får känna smaken av
årets första julskinka eller den kryddiga doften
av glögg återigen. I Västsverige dukas det upp
till julbord som rymmer både traditionella rätter
och nya specialiteter. Kom i stämning med ett
julbordsbesök på något av alla de ställen som
serverar julbord.

Under vinterns allra mörkaste dagar sprider
julmarknaderna både ljus och värme över
gator och torg. Njut av julstämningen, inhandla
dina julklappar och smaka på någon av de
olika delikatesserna. En julmarknad i en
småstad eller en storstad, en traditionell eller
en modern, det finns mycket att välja på i
Västsverige. Här får du hjälp på traven.

Välj ditt västsvenska julbord

Välj din västsvenska julmarknad

Annelie Pompe: Bohuslän är
vackrast i världen
Hon har bestigit Mount Everest, slagit
världsrekord i fridykning i Egypten och har
planer på att skida till Antarktis. I höstas tog
hon sin paddleboard på en treveckors resa
längs den bohuslänska kusten, och nu är
Annelie Pompe säker på sin sak: Inget slår
Bohuslän.
Läs mer om Annelies treveckorspaddling längs
Bohuskusten på Västsverigebloggen

Fira nyår i Västsverige
Du hinner knappt dansa klart runt granen innan 2015 är slut och det nya året är här. Slipp
nyårsstressen och låt någon annan ta hand om disken. Skåla istället in det nya året på något av de
västsvenska slotten eller hotellen. Njut av färgsprakande fyrverkerier med fantastisk mat och dryck i
goda vänners lag.
Här kan du fira nyår i Västverige
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