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Skaffa världscupbiljetter
i tid
I januari kommer världscupen i
längdskidor återigen till
Ulricehamn. Var ute i god tid för att
vara säker på att få biljetter till att
heja fram Charlotte Kalla, Stina
Nilsson, Calle Halfvarsson och alla
de andra.
Här kan du köpa biljetter

Spendera höstlovet i
Västverige
Nu är det bara någon vecka kvar
till det efterlängtade höstlovet - en
välbehövlig "mitt i terminen"-paus
för hela familjen. Varför inte
spendera hela eller delar av den
lediga veckan i Västsverige?
Höghöjdsbana och andra roliga
äventyr i Dals-Ed? Eller kanske
äventyrsbad på Arena Skövde? Vi
garanterar att ni hittar något ni
gillar någonstans!
Välj bland västsvenska höstlovsaktiviteter här

Marstrands Havshotell
öppnar efter renovering
När Marstrands Havshotell
nyöppnar den 1 november slår
man verkligen på stort! I
tillbyggnaden finns 46 helt nya
hotellrum, designade av
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Wingårdhs Arkitekter, där
upplevelsen och samspelet med
naturen och havet står i centrum.
Tränar och kopplar av gör man på
den nya spa- och sportklubben,
medan kråset smörjs i den nya
mat- och dryckesupplevelsen Ottos
Kök & Vardagsrum.
Här kan du boka öppningserbjudande

Boka vinterkonferens i Bohuslän
Att konferera i Bohuslän under vintern är magiskt. Kick-offen, mötet eller
konferensen får en extra dimension när du möter naturen med hav och
klippor, som skapar en energi som är svår att väja för. I Bohuslän finns
massor av härliga konferensanläggningar, som alla erbjuder gemensamma
aktiviteter med det lilla extra. Åk ut på skaldjurssafari, dansa line dance,
måla akvarell eller lös mordmysterium - det finns hur mycket som helst att
välja mellan när du ska svetsa samman din arbetsgrupp.
Möten i Bohuslän - Vår bästa tid är nu

Julen - närmare än du tror
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Oktober har nyss lämnat brittsommaren bakom sig, men redan nu börjar
julmarknaderna öppna upp för besökare på vissa ställen. Julborden är
fortfarande några veckor bort, men innan du vet ordet av är det dags även
för detta. Börja planeringen redan nu!
Så firar du jul i Västsverige - alla aktiviteter samlade

Göteborg och
Västsverige - centrum för
mikrobryggd öl
Göteborg och Västsverige ligger
långt fram när det gäller
mikrobryggd öl. Både i storstaden
och ute i regionen kryllar det av
duktiga mikrobryggerier vars ägare
drivs av passion och kärlek till det
goda hantverket. Här tillverkas
bland annat ale, stout och veteöl
av högsta kvalitet!

Botanisera bland de västsvenska ölproducenterna

Inspireras av
Västsveriges eget
kulturmagasin
Kulturista (läs här) är Västsveriges
eget kulturmagasin. Läs och
inspireras av artiklar om historiska
sevärdheter, museer, musik,
design, festivaler och mycket
annat. På webbplatsen
Kulturupplevelser i Västsverige
hittar du också information om hur
du på bästa sätt lär känna
regionen utifrån ett konst-, designoch textilperspektiv.
Kulturupplevelser i Västsverige
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Så skriver stort brittiskt livsstilsmagain om Västsverige
I somras besökte Vada Magazine, ett av Storbritanniens mest lästa
livsstilsmagasin online, Göteborg och Västsverige. Vada Magazine har
HBTQ-fokus och läses av 225 000 unika besökare på webben varje månad.
Journalisten Drew Wilby besökte bland annat Lådfabriken och Skulptur i
Pilane.
Du kan läsa reportaget på Vadamagazine.com
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