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Maxa höstlovet med Expedition Bohuslän
Spökvandring, hajmatning och drakmålning - det är bara några av
upplevelserna du kan få om du väljer att besöka Bohuslän under
höstlovsveckan. Vi utlovar riktiga äventyr för dig som har nyfikenheten i
behåll. Glöm inte att ladda ner Västsverige-appen och ta del av några av
erbjudandena. Bland annat kan du få en gratis skattjakt på Vitlycke
Museum, ett akvarell-kit från Nordiska Akvarellmuseet eller fri entré för barn
till Havets Hus. Välkommen!
Ladda ned appen här:
Appstore: http://apple.co/2sfi1R0
Playstore: http://bit.ly/2qVnf0w
Allt du behöver veta om Expedition Bohuslän

Vinterkonferera i Bohuslän - massor av möjligheter
Att konferera i Bohuslän är något speciellt. Inspiration och nytänkande
frodas när de salta vindarna, det otämjda havet och de storslagna vyerna
finns alldeles inpå knuten. I kombination med massor av möjligheter till
aktiviteter blir din konferensupplevelse något alldeles extra. Teambuilda på
www.anpdm.com/newsletterweb/444A5E4A7045435D4572434759/424B5942784445504A764542594671
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klipporna, eftermiddagsfika på en vacker brygga eller ta en skridskotur med
arbetskamraterna.
Läs mer om vinterkonferenser i Bohuslän här

Halloween på Liseberg - rysligt, läskigt och mysigt
För tredje året i rad skrudar Liseberg om till Halloween-kostym när vi går
mot mörkare tider. Under några ödesdigra dagar fylls nöjesparken med allt
från hårresande skräckhus och ljusskygga figurer till barnsligt bus och
godis. Kalla kårar och pirr i magen garanteras! För de allra yngsta finns
Kaninlandet, där fokus snarare ligger på barnsligt bus än läskigt rys.
Läs mer...

Missa inte alla härliga
julmarknader

Västsveriges julportal
hjälper dig att planera

Hösten har varit varm och skön
och det känns fortfarande avlägset
att börja fundera på julklappar,
tomtegröt och adventsbelysning.
Men redan nu i oktober öppnar
några av Västsveriges mest
populära julmarknader för
säsongen. Varför inte redan nu
komma i julstämning med ett
besök? Visst känner du redan nu
doften av nybakta pepparkakor och
varm glögg?

Släpp alla julmåsten och sätt dig
vid dukat bord. Passa på att redan
nu boka in ett dignande julbord, en
mysig julkonsert eller en glittrande
show. På Västsveriges egen
julportal hittar du allt du behöver
veta för att kunna boka i god tid.

Läs mer...

www.anpdm.com/newsletterweb/444A5E4A7045435D4572434759/424B5942784445504A764542594671
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Bohuslän senaste
stoppet på Tareq Taylors
nordiska matresa
I början av oktober var det premiär
för den fjärde säsongen av "Tareq
Taylors nordiska matresa" - ett
matprogram för en tänkt utländsk
publik med den svenske TVkocken Tareq Taylor. Programmet
spelas in på engelska men sänds
också i Sverige, på kanalen Sjuan
närmare bestämt. I första avsnittet
besökte Tareq Taylor Bohuslän,
och fick bland annat uppleva
hummerpremiären på plats i
vattnen utanför Grebbestad,
musseltillagning i Ljungskile och
Kosters Trädgårdar. Se
programmet på TV4 Play här
Läs vår intervju med Tareq Taylor, som gjordes
strax efter inspelningarna

Följ Västsveriges sociala kanaler
Du glömmer väl inte att följa Västsverige i våra sociala kanaler? Längst upp
i varje nyhetsbrev finns länkar till våra Facebook-, Instagram och Twitterkonton - men för att du inte ska missa dem så bjuder vi på en extra
påminnelse här:
Västsverige på Facebook
Västsverige på Instagram
www.anpdm.com/newsletterweb/444A5E4A7045435D4572434759/424B5942784445504A764542594671
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Turistrådet Västsverige på Twitter.

JULMARKNADSKALENDERN
Här presenterar vi några av de julmarknader
som har haft, eller kommer att ha premiär inom
de närmaste veckorna. Klicka på länkarna för
att få exakta datum och öppettider.
10
okt

Julmarknad på Falbygdens
Osteria
Dals Långed

19 okt

Slottsmässa på Baldersnäs
Dals Långed

27 okt

Julmässa på Hellekis Säteri
Hellekis

10 nov

Jul på Carlstens Fästning
Marstrand

Boka höstlovet på
vastsverige.com
Äventyrsbad, barndeckarvandring och
krabbfiske - höstlovet är sprängfyllt med roliga
aktiviteter för hela familjen.
Här har vi samlat några av de allra roligaste
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