Walking Dinner

Minnesvärda arrangemang

Kontakt

Proin malesuada, tortor vel venenatis
placerat, risus ligula tincidunt nisl, in accumsan
massa ligula vitae nibh. Curabitur aliquet ligula
ac mauris semper ac vestibulum ligula
interdum.

Visste du att...

Domkyrkan nec tempus
turpis iner nisl malesuada
posuere. Morbi elementui,
sodales, est lorem auctor
urna, aft este mehd blandi
libero. Nunc etsat ligula.
Läs mer >>

Veckans byggnad

In venenatis ecommodo
est volutpat afre molestie.
Nulla nec nisi at eres justo
hendrerit amnie e congue.
Phasellus nisi sem, risus
quis hendrerit tincidunt.
Läs mer >>
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis in pretium
libero. Morbi mollis semper purus nec vestibulum. In venenatis commodo
est volutpat molestie. Nulla at justo hendrerit congue. Morbi at fermentum
ante. Proin malesuada, tortor vel venenatis placerat, risus ligula tincidunt
nisl, in accumsan massa ligula vitae nibh.
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Club Social är en
restaurang med social
dining som koncept. Vi erbjuder en
kulinarisk resa med ett öga för
extraordinära högkvalitativa råvaror
och god service.
Restaurangens hemsida >>

Ostprovning

Club Social

Hos oss är alla välkommna vare sig du
är ute efter en fika, en flaska kall öl, en
drink eller en helkväll med mat o dryck.
Givetvis har vi massor av vegetariska
alternativ! Alltid fri entré o ingen
garderob. Välkomna hit!
Restaurangens hemsida >>

Huvudrätt

Lokal
Bar & Restaurang

Framåt kvällen kan ni
välja från vår gedigna
meny med italienska rätter. Vad sägs
om Vitello tonnato, Antipasto, Penne
diavola, Vitella alla Milanese eller en
klassisk Tiramisù.
Restaurangens hemsida >>

Förrätt

Allegro Restaurant

Restaurangerna

Vilka är vi?
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Välkomna att upptäck staden med glädje!

Tid: 17.30-21.00 Pris: 790 kr/person (minimum 10 personer). I priset ingår
förrätt, huvudrätt och ostprovning med ett glas öl/vin/läsk/vatten till varje
samt ca 1,5 timmar guidad rundtur. Boka Walking Dinner >>

Vi möts vid Götaplatsen och vi intar förrätten på Resturang Allegro. Därefter
guidar antikvarien er längs Avenyn till ny kunskap om Göteborgs historia och
arkitektur. Vi mellanlandar på Restaurang Lokal och intar en välsmakande
ekologisk huvudrätt. Därefter följer mer spännande Göteborgshistorik bland
annat om det Svenska Ostindiska Kompaniet. Slutligen anländer vi till Club
Social på Magasinsgatan och deltar i ostprovning med passande dryck.
Guiden lämnar er och er kväll kan fortsätta.

Så här går det till

En Walking Dinner är ett nytt sätt att lära känna staden omkring oss genom
att kombinera en välsmakande ekologisk middag på tre olika restauranger
med en guidad rundtur till fots.

Upptäck Göteborg med Walking Dinner!
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Gerd, Försäkringskassan

Vem visste att gamla
Göteborg hade så mycket
att erbjuda en inföding
som mig?

Sven Åke, Stora Enso

Trerättersmiddag till fots
genom Göteborg. Det
glömmer jag aldrig!

Omdömen

Vilka är vi?

Aliquam ets neque, id semper
justo. Donec tempus turpis eget
nisl malesuada posuere. In www.walkingdinner.se • 0762-36 78 76 • info@inspirationsbyran.se
venenatis commod est volutpat
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molesongue Aliquam neque id

Volvos styrelse på besök, 10 februari 2009

Nesemper justo. Donec tempus
turpis eget nisl malesuada
posuere. In venenatis commod
est volutpat onehrj molesongue.
Aliquam neque, id semper.

Försäkringskassan på vift, 3 mars 2009

Aliquam
neque, id semper
justo. Donec tempus turpis eget
nisl malesuada posuere. In
venenatis commod est volutpat
molesongue. Aliquam neque, id
semper.

Avenyguidning, 22 april 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis in pretium
libero. Morbi mollis semper purus nec vestibulum. In venenatis commodo est
volutpat molestie. Nulla ne hendrerit congue. Morbi at fermentum ante.
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Gå till Inspirationsbyråns blogg >>

Carina bjöds av MikuMaria att delta i
Framgångsdagen i Växjö. Vi tog tåget
dit tidigt i fredags och…
Läs mer >>

Monday, May 11, 2009

Inspirationsbyrån och MIKU i
Växjö

För att skapa en hållbar utveckling
behövs inte enbart tekniska
innovationer. Upplevelseföretaget In…
Läs mer >>

Wednesday, May 13, 2009

Inspirationsbyrån uppfinner
upplevelser

I DIK Forum nr 4 (2009) som kom ut
idag kan ni läsa om hur det är att leva
som kulturföretagare...
Läs mer >>

Friday, May 15, 2009

“Affärsidé-kultur” DIK Forum
090515

Carina bloggar
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Inspirationsbyrån leds av bebyggelseantikvarien Carina Sundqvist som ofta
möter upp som 1800-talsdamen Fru Edelsvärd och ger gäster guidade turer
på Göteborgs gator. Carina har en bred kunskap och erfarenhetsbrunn att
ösa ur och har tidigare bland annat arbetat som teaterproducent och
kulturprojektledare.

Inspirationsbyrån grundades
2007 och har sedan dess
spridit inspiration, kultur och
glädje. Sedan 1 januari 2009
ingår vi i affärsinkubatorn
Framtidens Företag.

Inspirationsbyråns brinnande
engagemang smittar. Våra
skräddarsydda events startar
processer i mottagaren som
är svåra att hejda.

Om Inspirationsbyrån
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Företaget innehar F-skattesedel.

Carina Sundqvist
Inspirationsbyrån
Viktoriagatan 19
411 25 Göteborg

0762-36 78 76
info@inspirationsbyran.se

För bokningar och förfrågningar kontakta oss.

Kontakta oss
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Läs om samtliga byggnader >>

Liseberg är Nordens
största nöjespark,
belägen i stadsdelen
Heden i Göteborg.
Parken drivs som ett...
Läs mer >>

Friday, March 1, 2009

Lisebergstornet

Poseidon med
brunnskar, står på
Götaplatsen i Göteborg.
Den är skapad av Carl
Milles...
Läs mer >>

Wednesday, April 13, 2009

Poseidon

Göteborgs domkyrka är
en domkyrka i centrala
Göteborg, omgärdad av
Kungsgatan, Västra
Hamngatan...
Läs mer >>

Friday, May 15, 2009

Domkyrkan i all sin prakt

Tidigare byggnader
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Konstverket är gjutet i brons
hos Otto Meyers Konst-,
Metall- och Zinkgjuteri i
Stockholm. Det invigdes
klockan 12 den 7 september
1904 av Oscar II, efter att
landshövding Gustaf
Lagerbring hållt ett
anförande. Den stod då mitt på Östra Hamngatan, vänd i östlig riktning, ett
tiotal meter från sin nuvarande placering på den östra delen av
Kungsportsplatsen i Göteborg. På grund av den tilltagande trafiken,
flyttades statyn den 7 december 1935 till sin nuvarande plats och den 5
mars 1936 var allt klart. Statyn står nu vänd i riktning mot väster.

Karl IX eller "Kopparmärra"
är en staty föreställande Karl
IX skapad av skulptören
John Börjeson (1836-1910).

Kopparmärra på Kungsportsplatsen
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