PROPOSTA
SETMANAL
Idees, plans i activitats
que pots fer al Gironès
aquesta tardor!
DEL 24 DE NOVEMBRE A L'1 DE DESEMBRE

#turismegirones

Festival Neu! - Del 26 de novembre al 30 de gener
8a edició del Neu!, el festival no internacional de
música i altres arts. El festival programa més de vint
espectacles en dotze dies de programació de música
i de la cultura alternativa a la ciutat de Girona.

Encesa llums de Nadal - 26 de novembre
L’Ajuntament de Girona inaugurarà, divendres 26 de
novembre, la campanya de Nadal de la ciutat amb la
popular encesa de llums, dinamitzada per una
cercavila, actuacions musicals i una xocolatada.

Visita cultural a Sant Julià de Ramis - 27 de novembre
Redescobreix el patrimoni de la comarca! Visita
guiada gratuïta a Sant Julià de Ramis el proper
dissabte 27 de novembre a les 11:00h. Aforament
limitat. Cal fer reserva prèvia a turisme@girones.cat.
Visita guiada Girona episcopal - 27 de novembre
A les 11:00h podeu fer aquesta visita guiada de la
Basílica de St. Feliu, la Catedral de Santa Maria i el
Museu d’art, testimonis del brillant i artístic passat de
la ciutat de Girona. Preu 15€, cal fer reserva.

16a MEG - 27 i 28 de novembre
16a edició de la MEG, la Mostra d'Espectacles
Familiar de Sant Gregori, que oferirà una selecció
dels millors espectacles pensats especialment per als
més petits de casa.

Pare Abat, hi ha pelegrins! - 28 de novembre
Una visita teatralitzada que pretén acostar-nos, de
forma divertida, a la vida i a la quotidianitat dels
monjos i la gent del segle XII. A les 12:00h al monestir
de Sant Pere Galligants de Girona. Preu 5€.
PER CONÈIXER MÉS PROPOSTES ENTRA A L'AGENDA DE LA WEB
I SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!

ET RECOMANEM...
El Nus de Pedra (Llorà)
El Nus de Pedra es troba ubicat al cor de la Vall del
Llémena, i és un lloc ideal on gaudir d’una escapada
envoltats de pau i natura, i amb un tracte acollidor i
familiar. Els antics pallers de la Masia van ser restaurats
per fer-hi els 8 apartaments rurals de qualitat i confort.

www.elnusdepedra.com

www.turismegirones.cat

@turismegirones

