PROPOSTA
SETMANAL
Idees, plans i activitats
que pots fer al Gironès
aquesta primavera!
DEL 28 D'ABRIL AL 5 DE MAIG

#turismegirones

Concert de cloenda - 30 d'abril
"Al Gironès llegim!" acaba i ho fa amb un concert
de cloenda a càrreg de Roger Mas! A la Plaça del
Castell de Llagostera a les 20h. Entrada gratuïta
amb reserva prèvia.
VI Cursa de Primavera - Del 30 d'abril al 2 de maig
Torna la Cursa Solidària de primavera a Sant Julià de
Ramis! Hi ha una cursa de 10km i una de 5km. Es
sortejaran 6 vals de 75€ per material esportiu! Consulta
aquí les bases del sorteig i els tracks de les rutes.
Gimcana familiar pel Barri Vell - 1 de maig
Gimcana per a famílies amb infants de 5 a 10 anys per
descobrir les llegendes de Girona amb l'ajuda de
pistes i una brúixola. És una activitat segura ja que
cada una es mou pel seu compte. Cal fer reserva!
Festival Strenes - 1 i 2 de maig
Aquesta setmana el festival Strenes ens porta
diversos concerts a la ciutat de Girona. Encara
queden entrades per alguns dels espectacles,
aconsegueix la teva aquí!
Visita al Tren Petit - 2 de maig
Pots visitar l'interior de la màquina i els vagons del
carrilet de Cassà de la Selva (un dels punts d'interès
de la ruta del suro de Cassà) cada primer diumenge
de mes de 10 a 13 h. Cal fer reserva.
Museus de Girona - 2 de maig
Com cada primer diumenge de mes, els museus
municipals de Girona fan jornada de portes obertes
de forma gratuïta. Aquesta primavera no dubtis en
visitar els museus del territori!
PER CONÈIXER MÉS PROPOSTES ENTRA A L'AGENDA DE LA WEB
I SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!

ET RECOMANEM...
Can Bora Lodges (Constantins, Sant Gregori)
Deixeu-vos abraçar per la pau i la tranquil·litat, la
natura intacta i les cabanes moblades a l'estil
boutique.

El

Glamping/Càmping

de

Luxe

està

situat als afores de Sant Gregori.

www.canbora.com

www.turismegirones.cat

@turismegirones

