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Följ oss i sociala medier:

Vinn fina priser i
Västsveriges
adventstävling 
 
Under adventshelgerna i december
kan du vinna fantastiska priser
genom att tävla på Västsveriges
Facebooksida. Musikpaket i
Upperud, gourmetpaket i
Fjällbacka och spapaket i
Marstrand är bara några exempel
på härliga upplevelser som ligger i
vinstpotten. 
 

Gilla Västsverige på Facebook för att kunna tävla

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

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

Upplev julsagan tillsammans på Liseberg 
 
Miljoner juleljus, vintervakna karuseller, klassisk julmarknad, skattjakt i
Medeltidsbyn, isbalett, en vackert sjungande julkör- det finns ingen hejd på
härligheterna när du besöker Jul på Liseberg. Här får du stämning,
avkoppling och energi i ett och samma härligt inslagna julpaket. 
 

Planera ditt Lisebergsbsök

https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1ehOIaPtHkI5J7vDuAxIWGY80fiqOjAdKEuDKc5Y72JXB9hNq9oooGt1QRAnrfOE-0SdmqJRgrX0nHANsF_FDPhEQS6Moxdp3WPp0MFjkEy7FN3TtfhvNAJSGkrZZgxrzbZfVWb2Mnd1jqzNIQNxWXkhkS4rTYJW7b49BkazrhrUE/
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1em_zhDO1og2db_Uu8-BLUw0yM62qTBZ_drG3yZhlyVafP9OJGs1TKAm_SMk9XdPgf1buJZJ-Oth_pJ8ypHwNDkz56TD3oX_qnxU_WSRsX6gpS2mpVBJSm8y_2TZFgA1nS8AlBnqrWjkYrBR2JODoMaw/
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1e0gqOD6L5yHRY0kVkM021H_SoxmioGR2KmVsl358o9ejrhax-Kw08Hhb3RxK3hD5pUrLNPG44VXvdblQ8GvmBsCmgyoXQQVU0xWKxk9wTzUYEl7i_EtkuHcOzZDkQ-qYkmnfKTkh1p7MjRRNi4zvDwA/
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1ezWXwNsIDeyqEOKG0NuNlUe5uCvetbvnkB-Jcdbnt4PDwwH7GHWsPBltT6pw6OQurX3NEk18124IM5rz_8L9kfEsYQWe-BoZfGDG2vhkHLZJnJDs-Ox6dqie_JY7IHcfOLDo5wbtlWxpn9SoQr_-eiQ/
http://www.anpdm.com/newsletterweb/45455C47734147594B73494259/414A5F417043455A4B7342475F4B71
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1ePSCMC9acS2JU2fBpaJ1DrHyhOl230GsHDb7QObsB3Lvd8A3y33G3H9PrwYP8BDmXKnoqFcu5nvdtGT7YX1BqSxAR6bNEWfIPg54WC0jYQV_bAJVJ28mXmKpJT6gBzh2MmqNwwTfTivGsFfzDcY-9GQ/
http://www.anpdm.com/taf/22637683/414A5F417043455A4B7342475F4B71
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1eKlDhs7F4xZWxu8ejLwaJCjWhv0yqZq3OZmzc9UZkxDEJ2K-Ku8_sMeX9vJ6CJhKge8qI45AO3bOV4IHD64NnQMQu5DrMJcjt6kWsk94y48mC5RqhMqomJfs08DipdQ1xjf9QDlYLb7wg2DnYQx9U5UUhCM3x2i40-G1Fgp2Qkb6hok6DxiOCkdHQ6vYjDsb2/
http://www.anpdm.com/oa/22637683/414A5F417043455A4B7342475F4B71
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1eHas9talCm2EpKZPhga_g6GzKNQYRsxviH8KRJvO_LqJsyMlQu3f_p_FyUSD4tJAB1X9IoOq0Ak67Gmhk9WyH0XK9eCRVwgqAuug04wmw2H_ncVZHbriT1BsHiCp5UYYjfmmBYWWBjECJw2yD7_9T2w/
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Göteborg och Västsverige sprakar av julstämning hela
december 
 
Och för dig som inte kan få nog av julens fröjder på Liseberg - varför inte
bege dig ut i Västsverige? Bohuslän, Dalsland och Västergötland bjuder på
massor av härliga julbord och mysiga julmarknader där du kan fynda bland
annat hantverk, lokalproducerade delikatesser och julgodis. 
 
Även Julstaden Göteborg är något alldeles extra. Besök sprakande
julshower, stämningsfulla julkonserter och massor av härliga julutställningar
- här får du ditt lystmäte när det gäller allt det där magiska som hör högtiden
till. 
 

Sex tips för en lyckad konferens i Bohuslän 
 
Att konferera i Bohuslän under vintern blir en riktig energikick för dig och
dina arbetskamrater. Hitta vilket alternativ som passar bäst för er genom att
gå in på Möten i Bohuslän Den karaktäristiska bohuslänska miljön med
klippor, fiskebodar och bryggor är lika magisk och intagande under vintern
som under varmare årstider. 
 
Nyckeln till en lyckad konferens, förutom att den hålls i en inspirerande
miljö, är förberedelser. På vastsverige.com har vi samlat några bra tips för
hur du på bästa sätt lyckas med ditt arrangemang. 
 

Så skapar du en minnesvärd konferens - sex tips

https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1ezGa-RpbULNQ0f77CGIqC3pliNYYNSuazqgMJyXqCZbVWjJ2LxgE9eT0bkoY4SACDgv8oOEma7aHrZgwDu6prQthH1EE_xt1aTf6Fz_Nv_4mQMifoRmP9unmSfoVCdkSpmB3qeMcDA0-nS_qCRdB2lkgmfVm3D9de85VH9gA1t3s/
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1ew_M9Mgzy_GgAOCGUAohcDH6dK76GHHbUzdknryiEDXqMALjdtsHERc6epXdCoLIbCdRuyb6xyu9C-43pxMuvyO65thh1NP9DjWDpSKpTXx3g76awqgU5kR5-oD9pGPkF_j1nk_oqZsujyvSOtdOV-tDqw5LJWDGbG9pnMSs9Ju4/
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1eM11iTWhlKYX-rkPugCKE6QjHqVUp_n7DEw5v2SCek4Hj6SJhmnO3oQvX5thUrmttBj5HUGKT1hEs_3nDp-haS0R0OHY2e_rtCTvuKLS8kF7TiQN9f0rE_GEGiMMbQn_uc5H6OjyQCr7FJcxVQWjKrkEGfCC4NA02OpDGv1AvjJX14_d9ouUOifhOWOld0pvV/
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1eBfRqUR9DwmLiJkMZt2FMSprx3nOIEgJ4OlsAyTOaIdE6hueaAwsiGJSVa-7pDWkrgIERSaCs_tWZaaMDluW45P1MLDBoPXXfFMLljUC1jAeGwLVli7kh-wEZ_1RUZwi7nVpNDA3SEWr9YVJGLw7Cvw/
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1eYO1kxIPKYmL5HVjD9swd5fU6vkf-Ho6VeWFNznmorEwgAuAmz9gdFXuYzJYdegAz7ae29s3GFoyz8NJgfnW-r8pVntPGjZ3nX8KwO_0hnq-nWKGtvTVpH6pRA-_VRj0o224F2QMB4skJCnyB9oe6502oOpSpAKLWMla3nj-lg9A/
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1ekiD9ADuJzsHDwb1Oh8KOQLKPFrfG5du9Uo5uIs8lKoSy1djnv0BC4XqtzeN3kB62a6LJZ7TlWG6MtZ5ptnqZIepSnhbifubRgRi46V2S2UG7j4SNOF0e_Ybl5depXg94_HRlRxnf9v97ipUQSkc7n3WX1eWFuKn-5Vn9i1ityHvcqJa0lH3c3Y_aCxeI7r7C/
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Världscupen närmar
sig Ulricehamn 
 
Världscupen i längdskidåkning
återvänder till Lassalyckan och
Ulricehamn den 26-27 januari.
Efter succén 2017, som lockade 60
000 besökare, är det återigen dags
för världens bästa längdskidåkare
att mäta sina krafter inför fullsatta
läktare. Förutom själva tävlingen
kan du som besöker Ulricehamn
under dessa dagar se fram emot
massor av roliga aktiviteter under
hela veckan. 
 
Nu kan du dessutom ladda upp
med att lyssna på den officiella
tävlingslåten "Feel the high",
signerad artistduon Kaiak, som har
rötterna i Ulricehamn. 
 

Världscupen i Ulricehamn - officlell webbplats

Haute couturens mästare
ställer ut i Borås 
 
Är du modeintresserad med ett

Restaurang, bageri och kafé i samma hållbara paket 
 
15 minuter söder om Alingsås och en halvtimmes resa norrut från Göteborg
ligger Garveriet i Floda. I den gamla läderfabrikens lokaler finns nu såväl
restaurang som bageri och kafé, där lokalproducerade råvaror, ofta tillagade
i den stora vedeldade stenugnen, står i fokus. Kom hit och ät lunch eller
julmiddag, eller varför inte boka in en kurs i ölbryggning med jobbet eller
kompisgänget? 
 

Garveriet - så funkar det

https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1eRhmur09Vt4dwPwxaUG6wREY09rCO00r_TJOi6HXLtO9z6L2hjfUcHyCrAZDWH4o23_kF0OGEhL1hCvPtZ8sGQBQHf4_x0nNIyezTMbFQFZXSOvkTUg4SNXahoIPiRg2TLhx6FhJqFLiyMq1hBPwgMQ/
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1eL2GQz_5akZVc48CDB7S7p5ONGPa06lOVLeldxFOD9NVtZlhTxC93ReIig8rkydbFtlN4KVS7oP2LU7gquEsWXdweZMnno0UioURHlvGSV0QrYCkAwDLbQsG4m7flP2KCBM-6yE3_UyN--N4GV2jvFJ1TcOeVGxUcUXnYWCDbv66NcntQ2JmY7wrvyM7doRpl/
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1exSAcKiNLlD1RrYnmOUEzEsg5bJnFpoFazILXxcqsATJNdo6aMK0UNDgEhgQlGR5nqDPhniMI3l08Sad8vmoGV5JXwdgTSKSGCJH3pDnmoXVbpGpvTjfAz8rB7su5z5Wp/
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1eQQi5UumjntsC0VGkl0yIf4yh4IMSSY6FyOCBhpkb5YcHlnGIi25QeOPaY5o1FUWS0Wa8EXBGpRYX7QsIfMsn0YJ9wur6281ZAsfHA5HCF6MBNu0NnerhVDK2MPAbyzUez4fY1BjNEDjVs1viuzipjq-f3Z1Jh1J5EBwEMuAONYk/
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speciellt intresse för haute
couture? Då är det till Borås
Textilmuseum du ska bege dig från
och med den 15 december. Då
öppnar nämligen "Balenciaga -
Master of Couture" - en
internationell utställning från
Victoria and Albert Museum i
London som lyfter fram den
spanskfödde modeskaparen
Cristóbal Balenciaga, känd som
"haute couturens mästare". 
 
Du får skåda en lång rad
originalplagg och får även veta mer
om hur han arbetade i ateljén med
att konstruera kläderna. Dessutom
visas coutureplagg från andra
designers som verkar i
Balenciagas anda. 
 

Allt du behöver veta om utställningen

Brittiskt magasin skriver om sitt Västsverige-besök 
 
Det brittiska livsstilsmagasinet Arbuturian besökte Västsverige i början av
september. Journalisten Karen Yates deltog på en så kallad pressresa
arrangerad av Turistrådet Västsverige, Göteborg & Co och Visit Sweden.
Temat var hållbarhet och vegetarisk mat. Resan utgick från Göteborg och
innefattade bland annat besök på Koster och Läckö Slott. 
 

Läs reportaget

www.vastsverige.com | Webb | Print | PDF

Turistrådet Västsverige
www.turistradet.com

https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1eZPZ7CrY66hfUuaJ51Bn6PTOaSUoIFMO0gJ4nwYSutBu8UkDulK8SLgHPEcSnIu7XAqMiXJCyP7466JipnhIU-NmF6I8OabT8BLCMy-l8w9Jd5GYs_ftcU1bYRBkw_Be60rpnBiqmazHhyEZxRYiHNTS-HRhIjXTaZPvI9jtqXdl4tvlScOGwVamqLOP7M6GboxAvNPXIzlSekGuNqcBCkrb20TogrTG64r7j6LU2JIs/
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1eplWdU7ozlGFuw4haFXINjscUFamyZpzfvQSKSAk2qkX00yc0jbaz7Xdno42Z0-qzHqlsiVSTmh0pAxpQAAJ6RF8JjMrHqZWoLipbz84i4Jb8a2tlcOYkaYHrHlYPMkXQRpbdX7rZ0SaEqwpL7AZLejkQ6e-QoAxlJiZZn3yX33GqWKDnpEIXNJRZC3UpOgCs/
http://www.anpdm.com/newsletterweb/45455C47734147594B73494259/414A5F417043455A4B7342475F4B71
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1e-HuU7qBcPcdruKNn1xPQKO4wHL3i4FDCAYAfidxdYrBJCTxf9o0TA_6IzTcaNqwEIOWpzpwMbR0JpiVn5Ir6U7tInHiIVibTVq6mWb7HR_wEHgtkwMwIiw8Ow9SOzTbvH_NMy8bVtc5eVeL0nmyqFtAcDYcm7UW96heE9Paj579-SmADIDSnFENfbKm07qyatWk2EbZWffi4svbHaFhbCA/
http://www.anpdm.com/pdf/22637683/414A5F417043455A4B7342475F4B71
https://one-lnk.com/x1ehpPOORSAhXWYvDzS_UddjwxLNZRhV35kqQ3avB0b7CqBHhF8Qr8JS2Tm0jgniYqU6RazhcNBWerHpWE5VkwHeg/x1eFgkkFoD60-IEhvnwGt38T5DwGvI9lAWWQo4y3MpMGnaIMv0PS8t8eoNydGJRvmRVdSZPMwVBFYebiR6dCHzVsOR-JbF0_MyUcFedRiKcZe8MaQ563mPkuafmmK0qYCtRU_v3s1eLta3UTrHtxdzcIA/
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