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Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här.

Upplev Västsverige i jul och nyår

Tävla och vinn vandringsupplevelser i Västsveriges adventskalender
Vill du vinna härliga västsvenska vandringsupplevelser med tillhörande boende? Under december
�nns hela 12 olika priser i potten. Se till att du följer Facebooksidorna för Västsverige och Bohuslän,
samt Västsverige på Instagram. Här blir det tävlingar varje adventshelg hela vägen fram till jul. All info
�nns på respektive kanal.
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STRAX UTANFÖR GÖTEBORG - Vidga dina storstadsvyer i juletid
Att Julstaden Göteborg är något alldeles extra så här i november och december med alla
ljusinstallationer och Jul på Liseberg visste du kanske redan. Men visste du att du kan få minst lika
fantastiska julupplevelser om du med kollektivtra�kens hjälp beger dig en bit utanför stadsgränsen?

HITTA DINA JULUPPLEVELSER STRAX UTANFÖR GÖTEBORG

Västsverige är skidåkarnas paradis
Även om snön än så länge dröjer med sin ankomst är det i alla fall dags att börja fundera på vinterns
skidsemester. Du behöver nämligen inte åka alltför långt norrut för att kunna ägna dig åt bra
skidåkning. Västsverige är ett fullgott alternativ! Varför inte ta med familjen och prova
världscupspåren på Lassalyckans skidstadion i Ulricehamn? Vill du åka utför �nns möjlighet till detta
på Ulricehamn Ski Center. Även Mösseberg i Falköping och Billingen i Skövde bjuder på
toppenskidåkning både utför och på längden.

VINTRIGA SKIDUPPLEVELSER I VÄSTSVERIGE
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Gianni Versaces kreationer visas i Borås
Den 30 november kommer "Gianni Versace retrospective" till Borås Textilmuseum. Utställningen �nns
på plats fram till den 12 april 2020, och visar ett 70-tal utvalda out�ts från den världsberömde
modedesignern Gianni Versaces (1946-1997) glansdagar under 80- och 90-talen. Är du intresserad av
konst, mode och design är detta ett tillfälle som inte får missas!

ALLT DU BEHÖVER VETA OM UTSTÄLLNINGEN

Fira in det nya decenniet i Västsverige
Anrika herrgårdar, avkopplande spahotell och klassiska slottsmiljöer - vill du �ra in 20-talet i
Västsverige �nns det verkligen många alternativ att välja mellan. Ta med din käresta, familjen eller
kompisgänget och skapa minnen som räcker in i nästa decennium!
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SÅ FIRAR DU NYÅR I VÄSTSVERIGE

Vinterkonferera i Bohuslän - en riktig energikick
Vandring, skaldjurssafari, kajakpaddling och akvarellmålning - att förlägga vinterkonferensen till
Bohuslän blir en energikick för dig och din personal. Från Kajkanten Vrångö i Göteborgs skärgård i
söder till Strömstad Spa i norr �nns massor av härliga anläggningar som alla erbjuder förstklassiga
konferenspaket.

GUIDE TILL VINTERNS ENERGIFYLLDA MÖTEN
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MEET THE LOCALS - Stadsvandra i Göteborg med Cecilia
Ta chansen att uppleva Västsverige och Göteborg genom människorna som bor här. Via Meet the
locals kan du till exempel boka 54-åriga Cecilia - engelsklärare med passion för resor, språk och
kulinariska upplevelser. Cecilia tar med dig på en stadsvandring i Göteborg som startar vid
Linnéplatsen och sedan passerar bland annat Haga, Järntorget, Feskekörka, Saluhallen och
Kopparmärra vid Kungsportsplatsen.

LÄR KÄNNA CECILIA HÄR

vastsverige.com | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera 
 

Följ oss:
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Turistrådet Västsverige - en del av

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor.
Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län) som destination.
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