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Visita al Monestir de Sant Daniel - 4 de desembre
Descobriu el Monestir de Sant Daniel :  l ’església, el
claustre, l’antic celler, la fogaina,… espais que 
 serveixen per parlar de la vida monàstica, la història i
de l’art dels primers mil anys del monestir.

Gimcana en família - 4 de desembre
Activitat destinada a famílies amb infants de 5 a 10
anys on descobrim les llegendes i els personatges
més divertits de la ciutat amb l’ajuda de pistes i la
brúixola. Reserva al correu gecalveras@gmail.com

Nadal als Museus - Del 4 de desembre al 9 de gener
Arriba la 7a edició de Nadal al Museu. Visita un dels
26 museus de la Xarxa de Museus de les comarques
de Girona , participa amb família buscant tot
d'objectes pel museu, i en acabat, tindràs un regal! 

Cervià Antic - 4 de desembre
L'associació d'amic de Cervià Antic compleix 10
anys!! Ho celebraran aquest dissabte 4 de desembre
al Monestir de Cervià de Ter amb una exposició i
pica-pica per a tothom.

Golden Christmas - Del 3 de desembre al 5 de gener
Golden Christmas és un FESTIMARKET en un marc
incomparable, un mirador al cim de Sant Gregori en
un entorn natural privilegiat, que se celebrarà del 3 de
desembre al 5 de gener.

Acocollona't - Del 3 al 12 de desembre
Setmana de cinema fantàstic i de terror de Girona
destinada als amants del gènere. Una selecció dels
millors curtmetratges de gènere fantàstic i de terror,
pel·lícules i moltes més propostes terrorífiques!

www.turismegirones.cat 

DE L'1 AL 8 DE DESEMBRE #turismegirones

Idees, plans i activitats
que pots fer al Gironès
aquesta tardor!

PER CONÈIXER MÉS PROPOSTES ENTRA A L'AGENDA DE LA WEB
I SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!

Happy Bikes Girona (Madremanya)

Lloguer de bicicletes de passeig, carretera,

elèctriques, BTT per descobrir el territori. Empresa

vinculada a l’allotjament Can Bassa de Madremanya.

Rutes autoguiades. Faciliten tot el material necessari:

mapa, recanvis, manxa... Tenen obert tot l’any.

ET RECOMANEM...

www.happybikesgirona.com
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