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Lägg din vinterkonferens
i Bohuslän 
 
Bohuslän är fyllt av mötesplatser,
från Strömstad i norr till Styrsö i
söder, som lämpar sig utmärkt för
en vinterkonferens. Oavsett om det
gäller en större kick-off, ett
seminarium, en workshop eller om
ni bara är en mindre grupp som vill

Utforska det okända med
Expedition Bohuslän 
 
I Bohuslän kan du utforska det
okända. Här finns vilda djur,
världsunika hällristningar, konst i
världsklass, spännande historia
och en nationalpark under
havsytan. Visste du förresten att
Grace Kelly ägde tröjor från Bohus

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

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

Åk skidor och träffa Björnbusarna i världscupstaden
Ulricehamn 
 
Världscupstaden Ulricehamn erbjuder längdspår i världsklass och
utförsåkning för hela familjen.Inför vintern 2018 har Ulricehamn Ski Center
fått nya hyresgäster. Det är Björnbusarna, som skidintresserade kanske
redan har träffat i Branäs och Kungsberget, som nu också har flyttat in i
Björnbuseland, och som bjuder på massor av roliga upptåg för barnen.
 
 

Läs mer om skidåkning i Ulricehamn och i övriga Västsverige här

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45425A4579424B5E4574474159/414A5F417043455A4B7342475F4B71
http://www.vastsverige.com/
http://www.anpdm.com/taf/20566236/414A5F417043455A4B7342475F4B71
https://www.vastsverige.com/artiklar/anmal-dig-till-nyhetsbrev/
http://www.anpdm.com/oa/20566236/414A5F417043455A4B7342475F4B71
https://www.vastsverige.com/skidakning/
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komma iväg för att ladda
batterierna, finns hur många
platser som helst att välja mellan.
Passa också på att kombinera
konferensen med roliga aktiviteter
och oförglömliga matupplevelser. 
 
Vår bästa tid är nu - läs mer om hur du planerar din

vinterkonferens i Bohuslän här

Stickning? Eller att hajar sjunker
om de slutar simma? Planera din
egen Expedition Bohuslän och lär
dig ännu mer!
 
 
 
 

Allt du behöver veta för att kunna genomföra
Expedition Bohuslän

Följ med Maria på yoga
 
Genom Meet the Locals får du
möjlighet att lära känna
Västsverige genom människorna
som bor här. Maria är en av de
personer som valt att bli en ”local”.
Via meetthelocals.se kan du träffa
Maria och följa med henne på en
yogaklass på Hagabadet i centrala
Göteborg. 
 
 
 
 
 

VIll du gå på yoga med Maria? Läs mer här

Nu kan du båtluffa året runt 
 
Att båtluffa ut i skärgården är inte bara en sommarsysselsättning. Sedan
några månader tillbaka kan du också bege dig ut på böljan den blå året runt.
Utgår du från Göteborg är det bara att gå ombord på skärgårdsbåt 281 eller
282 från Stenpiren, så kan du ta dig hela vägen ut till Vrångö och Donsö. 
 
Numera kan du också med kollektiva medel ta dig till Dyrön i Bohusläns
södra skärgård. Utgår du från Göteborg tar du bara Marstrandsbussen från
Nils Ericsson-terminalen till hållplatsen Rökan. Här byter du till båten som
går mot Dyrön. Klicka här för att få tips om vad du kan göra när du är på
plats. Missa inte att spana efter de vilda mufflonfåren! 
 

Läs allt om båtluff i Bohuslän här

https://www.vastsverige.com/bohuslan/motenibohuslan
https://www.vastsverige.com/bohuslan/expeditionbohuslan/
https://meetthelocals.se/sv/locals/yoga-i-goteborg-med-maria/
https://www.vastsverige.com/bohuslan/batluffa/batluffa-i-goteborgs-skargard/
https://www.vastsverige.com/bohuslan/batluffa/dagstur-till-dyron
https://www.vastsverige.com/bohuslan/batluffa/
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VÄSTSVERIGEKALENDERN
Här nedan följer ett urval av stora evenemang
som inträffar i Västsverige de kommande
månaderna. Välkommen! 

10 feb
11 feb 

Västgötaloppet 
Trollhättan

2 mar
4 mar 

Passion för mat 
Göteborg

16 mar
18 mar 
21-24

Winter Word Festival 
Strömstad

Sportlovskul i
Västsverige 
 
Skidåkning, muséibesök, paddling
eller bara en mysig fikastund?
Västsverige rymmer hur mycket
möjligheter som helst när det
kommer till sportlovsaktiviteter. 
 

Här listar vi några bra förslag - läs och inspireras!
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