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Upplev Västsverige i vinter

Vinterbad - hetare än någonsin
Under jul- och nyårshelgen som avslutade det på alla sätt märkliga året 2020 fylldes alla sociala
medier av en och samma sak: Vinterbad. Den iskalla hälsotrenden har aldrig varit hetare än vad den
är just nu i dessa speciella tider. Visste du att Västsverige har massor av härliga platser som lämpar
sig mer än utmärkt för ett stärkande och endor ngivande dopp i hav eller sjö? På Vinterbada i
Västsverige (som du kommer till om du klickar på länken här nedanför) tipsar vi om dessa, samt har
trä at bland andra äventyraren Annelie Pompe, som berättar om varför hon älskar vinterbad.
VINTERBADA I VÄSTSVERIGE
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Nu går ridån upp - boka ett lmfestivalpaket redan nu
Idag inleds Göteborg Film Festival 2021. Du vet väl att festivalen är helt och hållet digital i år? Varför
inte lyxa till det riktigt ordentligt och boka in dig på något av de sju västsvenska hotell som erbjuder
speciella lmfestivalspaket? Njut av festivalutbudet direkt på hotellrums-TV:n och kombinera med god
mat och dryck, härlig atmosfär och en stärkande frukostbu é.
VÄLJ DITT FESTIVALPAKET HÄR

Hitta ditt vinteräventyr i Skidorten Ulricehamn
Nybörjare med noll skidtimmar innanför bältet? Längdåkare i motions- eller elitklass? Är du förälder
och vill ta med familjen på vinteräventyr på längden eller utför? I Skidorten Ulricehamn nns alla
förutsättningar du behöver för en härlig vistelse. På det o ciella Vasaloppscentret Lassalyckan åker
du längdskidor i samma spår som världseliten använder när de kommer på besök för
världscuptävlingar. Helgen den 6-7 februari är det dags igen. Föredrar du att susa nedför backen är
det till Ulricehamn Ski Center du ska bege dig.
SKIDORTEN ULRICEHAMN
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Fira vinter på Billingen
Vare sig du vill vara aktiv på hemmaplan, hemestra eller tränar för Vasaloppet nns det goda
förutsättningar för att ha kul med familjen i Skövde. Billingen är också o ciellt Vasaloppscenter, med
hög kvalitet på spåren. Här nns sex konstsnöslingor som tillsammans blir 10 kilometer långa
elbelysta skidspår. Och Billingens höga läge gör att det ofta är snö här även när det töar nere i
centrum. Billingebacken är unik i sitt slag - en 400 meter lång slalombacke med 100 meters fallhöjd placerad i centrala Skövde och med fantastisk utsikt på köpet.
VINTER PÅ BILLINGEN

Dröm idag. Upplev imorgon - stötta besöksnäringen genom att köpa presentkort
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Ge bort ett presentkort idag som kan upplevas när pandemin har lagt sig. Välj mellan massor av
spännande upplevelser, middagar och sköna hotellnätter med spa och relax. Genom att köpa
presentkort stöttar du också en lokal företagare.
VÄLJ BLAND PRESENTKORT HÄR
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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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