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Adventstävla och vinn
västsvenska upplevelser 
 
Ge dig själv chansen att vinna en
riktigt fin julklapp till dig och någon
närstående. I Västsveriges tävling
kan du varje adventshelg vinna
fantastiska västsvenska
upplevelser. 
 
Du kan tävla varje lördag och
söndag fram till jul. Gå in och gilla
Västsveriges Facebooksida för att
vara säker på att du inte missar
något av tävlingstillfällena. 
 
 

Gilla Västsveriges Facebooksida här

Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

www.vastsverige.com | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Njut av ljusen i Julstaden Göteborg 
 
I Julstaden Göteborg finns verkligen allt för dig som älskar julen: Ett tre
kilometer långt ljusstråk som sträcker sig från Avenyn till hamnen,
julmarknad, fantastiska julbord och inte minst Julpaddan - ett unikt sätt att
uppleva Julstaden Göteborg från vattnet. 
 

Planera ditt besök i Julstaden Göteborg här

https://one-lnk.com/x1eJoZOhvqTrNn9mjMFW6MDB6wLx-wNZ6QlbvOvYrxCgm1qFeIYKPvILrNHNKldnl9R4ToSlvF73iwBR4cQOpwUTQ/x1ezWXwNsIDeyqEOKG0NuNlUe5uCvetbvnkB-Jcdbnt4PDwwH7GHWsPBltT6pw6OQurX3NEk18124IM5rz_8L9kfEsYQWe-BoZfGDG2vhkHLZJnJDs-Ox6dqie_JY7IHcfOLDo5wbtlWxpn9SoQr_-eiQ/
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Fira in julen på Liseberg 
 
 
 
Välkommen till Sveriges största
julmarknad! Varje år flockas runt
en halv miljon besökare på
Liseberg för att åka vinteröppna
attraktioner eller gå runt och kika i
ett åttiotal olika hantverksbodar
och butiker De allra minsta kan
bland annat hälsa på i
nisseverkstaden och lämna
önskelista till självaste Tomtefar. 
 

Allt du behöver veta om Jul på Liseberg

Kom i julstämning med
Göteborgs Lucia 
 
I Julstaden Göteborg sprids sång,
ljus och värme genom
stämningsfulla konserter med
Göteborgs Lucia. Från och med i
år är det ungdomarna från
Hvitfeldska Musikgymnasiet som
står för de ljuva tonerna. 
 
 
 
 
 

Här ges Luciakonserter i Göteborg under
december

Testa julens västsvenska läckerheter 
 
De västsvenska julborden är återigen dukade. Oavsett om du föredrar
traditionella rätter eller nya specialiteter finns ett aldrig dignande utbud av
matupplevelser att välja mellan. Skärgård, slott eller vildmark? Det
bestämmer bara du! 
 

Läs mer om de västsvenska julborden

Koppla av med spa efter helgerna 
 
Härliga vattenuppleveleser, avkopplande behandlingar och så klart god mat.
Finns det någon bättre batteriladdare efter de hektiska jul- och
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Västsverige -
ett riktigt skidparadis 
 
Längskidåkning i världscupspår,
utförsåkning för hela familjen och
Vasaloppsförberedelser i officellt
Vasaloppscenter - Västsverige har
allt för dig som älskar att åka
skidor. Välkommen till Ulricehamn,
Skövde och Falköping! 
 

Läs mer om skidåkning i Västsverige här

nyårshelgerna? Västsverige är späckat med spa-anläggningar som ger dig
en toppenstart på det nya året. 
 

Välj ditt spa här

Webb | PDF | Print

vastsverige.com
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