PROPOSTA
SETMANAL
Idees, plans i activitats
que pots fer al Gironès
aquesta primavera!
DEL 12 AL 19 DE MAIG

#turismegirones

Vilablareix Gaudeix - Del 7 al 16 de maig
Continua el «Vilablareix Gaudeix» amb diverses
activitats culturals dirigides a públic de totes les
edats. Últimes entrades disponibles pels concerts de
Búhos 14/05 i Orquestra Di-Versiones el 15/05.
Gastroflors - Del 8 al 16 de maig
En el marc del Temps de Flors, diferents restaurants i
cafeteries participen al «Gastroflors», una engrescadora
oferta gastronòmica amb plats elaborats amb flors.
Consulteu els menús a www.gironahostaleria.com.
Gimcana familiar pel Barri Vell - 15 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!
La Nit dels Museus - 15 de maig
El dissabte 15 de maig podeu gaudir de les portes
obertes als museus de Girona fis les 21h del vespre.
Una acció emmarcada dins el Dia Internacioal dels
Museus i també el Temps de Flors.
Sants Metges és cultura - Caps de setmana
Aquest mes de maig no et perdis la mostra pictòrica
de l'artista local Paco Torralbo a l'església dels Sants
Metges de Sant Julià de Ramis. Entrada lliure cada
dissabte i diumenge de 10 a 13h.
Trail Llémena - 16 de maig
Encara ets a temps d'inscriure't a la Trail Llémena,
una cursa de muntanya pels incomparables paratges
i pics de la Vall de Llémena. Recorreguts de 15km,
24km, 46km o 75km. Tota la informació al web!
PER CONÈIXER MÉS PROPOSTES ENTRA A L'AGENDA DE LA WEB
I SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!

ET RECOMANEM...
Can Bonet (Sant Martí Vell)
Masia aïllada del segle XVII dividida en 3 bonics i
tranquils apartaments. Tots ells disposen de cuina, sala,
xemeneia, calefacció i wifi. La casa disposa de jardí,
bosc, hort, gallines, barbacoa i bicicletes. S’accepten
animals de companyia!

www.canbonet.com
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