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Höst i Västsverige - här finns något för alla
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Hösten har något för alla
Unna dig en riktigt aktiv eller avkopplande helg i Västsverige i höst. Här
finns något för alla - oavsett om du vill fiska skaldjur i Bohuslän,
pilgrimsvandra i Västergötland eller paddla i det dalsländska kanalsystemet.
Titta närmare på höstpaketen här

Västsverige - ett familjeparadis
Åk med familjen till Västsverige. Här samsas natur- och
vildmarksupplevelser med fartfyllda åkturer i nöjesparker och utforskande
äventyr på historiska platser. Ett riktigt paradis för stor och liten!
Familjens Västsverige - det här kan du göra

Pumpor, skräck och godis på Liseberg
Årets mest skräckinjagande högtid är snart här. För andra året i rad håller
Liseberg Halloweenöppet under 13 dagar kring månadsskiftet oktobernovember. Hårresande skräckhus och ljusskygga figurer samsas om
utrymmet med mysiga pumpalyktor, bus eller godis och massor av
karuseller.
Se vad som väntar - om du vågar
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Missa inte Lights in
Alingsås
För 17:e året i rad fylls Alingsås
under höstmånaderna med
belysning i alla tänkbara former.
Lights in Alingsås är redan igång
och finns att beskåda ända fram till
den 6 november. Passa på innan
det är för sent!
Allt du behöver veta om Lights in Alingsås

Möt en ljusdesigner
Vad gör egentligen en
ljusdesigner? Och hur går man
egentligen tillväga när man skapar
en installation till Lights in
Alingsås? Möt Eric Hagström, en
del av kreatörsduon Carucci &
Hagström som står bakom
installationen "Nature Calling".
Eric Hagström om arbetet med "Nature Calling"

Paddla bland sälar och hummerfiskare i Bohuslän
Att paddla i Bohuslän på hösten och vintern är en annorlunda upplevelse.
Njut av lugnet, ljuset och en och annan hummerbåt som passerar förbi. Har
du riktig tur kanske en nyfiken säl tar sig ända fram till kajaken.
Här kan du vinterpaddla

Boka ett julpaket redan nu
Julen och alla dess fröjder är närmare än du tror, och om bara några veckor
sätter julmarknaderna, julkonserterna och julborden igång för säsongen. I
Västsverige finns massor av härliga - och bokningsbara paket.
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Jul, jul och åter jul - börja planeringen här

JULMARKNADER I
VÄSTSVERIGE
Här nedan följer ett urval av några av de
julmarknader som hålls i Västsverige under
oktober, november och december.
10 okt 23 dec

Falbygdens Osteria
Falköping

21 okt 23 okt

Baldersnäs Herrgård
Dals Långed

26 nov 27 nov

Gunnebo Slott
Mölndal

26 nov 27 nov
3 dec

Torpa Stenhus
Länghem
Nordens Ark
Hunnebostrand

Bohuslän bäst 2016 enligt
Lonely Planet
Internationella reseguiden Lonely Planets
redaktör James Kay besökte Bohuslän (bland
annat Koster, Fjällbacka och Smögen)
sommaren 2016. En resa som han gillade så
mycket att han utnämnde Bohuslän till 2016
års bästa resmål.
Läs motiveringen här
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