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Några luckor kvar i
Västsveriges julkalender
Du har väl inte missat att du varje
dag fram till julafton kan vinna
fantastiska priser som inkluderar
upplevelser från hela Västsverige.
Gilla Västsveriges Facebook-sida
och var med och tävla!
Tävla på Västsveriges Facebooksida

Ulricehamn rustar för världscuptävlingar
Nu börjar det dra ihop sig på allvar för världscuptävlingarna i
längdskidåkning på Lassalyckan i Ulricehamn. 21-22 januari är det dags! Då
kommer världseliten både bland damer och herrar att göra upp, såväl i
individuella lopp som i stafett.
Läs mer om världscuphelgen i Ulricehamn här

Vasaloppsträna i Västsverige - så gör du!
Har du anmält dig till Vasaloppet i mars och vill slipa formen lite innan dess?
Då är det till Västsverige du ska bege dig. 2-5 februari hålls nämligen ett
träningsläger under ledning av trefaldige Vasaloppsmästaren Oskar Svärd i
Ulricehamn. Du kan också boka en träningsresa till Billingen i Skövde, som
liksom Lassalyckan i Ulricehamn är officiellt Vasaloppscenter.
Vasaloppspaket Ulricehamn
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Vasaloppspaket Skövde

Colin Nutley återvänder till Ulricehamn
När Colin Nutley gör sin första TV-serie på 20 år återvänder han återigen till
Ulricehamn, där hans Änglagårds-svit om tre filmer har spelats in.
Kriminalserien "Saknad" har premiär på C More på nyårsdagen.
Huvudrollen som poliskommissarie Maja Silver från Rikskrim spelas av
Helena Bergström. Hon tar sig an fallet med en mördad flicka i det svenska
bibelbältet. När ytterligare ett barn försvinner sprids skräcken på den lilla
orten.
Läs mer om "Saknad" och inspelningen i Ulricehamn här

Upplev Bohuslän från ett nytt perspektiv - vinterpaddla!
Vinterpaddling är något speciellt. När fåglarna flugit söderut och
sommargästerna åkt hem ser du Bohus-kusten i ett nytt perspektiv. Båtarna
är inte lika många, och du kommer närmare naturen.
Här kan du läsa mer om vinterpaddling

Västsverige.comredaktionens egna tips

Vinterns bästa
Västsverige-paket

Spa och rekreation, skaldjur i
världsklass och mysiga
julmarknader - vintern i
Västsverige rymmer verkligen
nöjen för alla smak- och
intresseinriktningar.

Vad kan vara härligare än att efter
jul- och nyårshelgerna komma iväg
tillsammans med någon du tycker
om? Kombinera en härlig
upplevelse med god mat och
högklassigt boende!

Här listar vi några av Västsveriges bästa
vinterupplevelser

Här hittar du vinterns bästa Västsverigepaket

VÄSTSVERIGEKALENDERN
Här nedan följer ett urval av stora evenemang
som inträffar i Västsverige de kommande
månaderna. Välkommen!
1
dec24
dec

Tävla med Västsveriges
julkalender
Västsveriges Facebooksida

1 jan

Premiär: Saknad
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C More
21 jan22 jan

Världscupen i längdskidor
Lassalyckan, Ulricehamn

28 jan

EM i ostronöppning
NOVA Arena, Trollhättan

24 feb26 feb

Passion för Mat
Eriksbergshallen, Göteborg

Från Göteborg til Strömstad
med Conde Nast Traveler
Tidigare i höst gjorde det amerikanska
resemagasinet Conde Nast Traveler en "road
trip" från Göteborg till Strömstad,
innehållandesbland annat ett besök på
Smögens Havsbad (bilden). Vill du se hur
Västsverige paketeras till de amerikanska
läsarna?
Klicka här i så fall
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