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Ny chans att vinna Passion för Mat-biljetter
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Ny chans att vinna Passion för Mat-biljetter
Passion för Mat på Eriksbergshallen i Göteborg är en av årets höjdpunkter
för dig som älskar västsvenska råvaror. Nu kan du vinna biljetter till årets
upplaga, som hålls mellan den 24 och 26 februari. Tävlar gör du senast
torsdagen den 16 februari på Smaka på Västsveriges Facebooksida.
Smaka på Västsverige på Facebook

Allt du behöver veta om Smaka på Västsverige
Smaka på Västsverige vill göra det lättare för dig att upptäcka allt det goda
från Västsverige när maten och drycken är målet för resan. När du besöker
en restaurang, gårdsbutik eller en lokal producent som är Smaka på
Västsverige-certifierad kan du känna dig trygg i förvissningen att deras
arbete präglas av högsta kvalitet, kunnande och spårbarhet.
Det här är Smaka på Västsverige

Besök Kockbaren på Passion
för Mat
Kockbaren - så heter en av
nyheterna i Årets Smaka på
Västsverigemonter. Varje dag
(fredag-söndag) signerar en ny
krog en 3-rätters minimeny av
finaste kvalitet. Patrik Sewerin är
köksmästare på Gunnebo
Kaffehus & Krog, som står bakom
fredagens meny.
Möt Patrik Sewerin här
www.anpdm.com/newsletterweb/44465E4279484A5B4079464A59/414A5F417043455A4B7342475F4B71
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Trandansen vid Hornborgasjön - ett säkert vårtecken
Ett av de allra säkraste tecknen på att våren knackar på dörren är tranornas
ankomst till Hornborgasjön, som är en av Europas viktigaste fågelsjöar. Här
syns årligen tusentals tranor från mitten av mars fram till slutet av april.
Besök detta fantastiska skådespel, och kombinera gärna med ett besök på
Falbygdens Osteria, där du njuter av en ost- och delikatessbuffé.
Läs mer om Ost- och trandansupplevelsen här

Succé för världscupen i
Ulricehamn

Västsverige - skidåkning
för hela familjen

60 000 besökare, flera svenska
åkare på prispallen och besök från
Kung Carl XVI Gustaf världscuphelgen i Ulricehamn i
januari blev en riktig dundersuccé.
Passa på att prova
världscupspåren på Lassalyckan
innan säsongen tar slut!

Ulricehamns succé visar verkligen
att Västsverige är att räkna med
när det gäller kvalitativ skidåkning.
För vid sidan om världscuporten så
finns det också härlig skidåkning i
såväl Falköping som i Skövde,
både utför och på längden.
Läs mer här

Läs mer här

Tillbringa en sportlovsdag på museum
Textil, akvareller, hällristningar, bilar - ja till och med livet under ytan - det
finns verkligen alla möjligheter för dig som vill varva de västsvenska
sportlovsaktiviteterna utomhus med en mysig dag på museum. Borås
Textilmuseum, Nordiska Akvarellmuseet, Vitlycke Museum, SAAB Car
Museum och Havets hus är bara på några exempel på utflyktsmål.
Här hittar du fler härliga muséer

www.anpdm.com/newsletterweb/44465E4279484A5B4079464A59/414A5F417043455A4B7342475F4B71
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VÄSTSVERIGEKALENDERN
Här nedan följer ett urval av stora evenemang
som inträffar i Västsverige de kommande
månaderna. Välkommen!

24 feb26 feb

Passion för Mat
Eriksbergshallen, Göteborg

25 mar

Premiär för Trandansen
Hornborgasjön

1 apr9 apr
22
apr

Tranfestivalen
Falköping
Premiär: Fikavandring i
Kaféstaden Alingsås
Alingsås Turistbyrå, Alingsås

Borås streetart i fransk TV
I november fick Borås och alla dess
gatukonstverk besök av det franska
morgonprogrammet Telematin, som varje dag
ses av 1,2 miljoner fransmän. Klicka på
filmklippet ovan om du vill se reportaget.
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