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@turismegirones

Visita Guiada "Girona Walks" - 29 i 30 de gener 
(Re)descobreix els racons més emblemàtics del barri vell de
Girona amb aquesta visita guiada que surt de l'oficina del
Punt de Benvinguda a les 11:00h. Durant la visita entrareu als
Banys Àrabs. Cal reservar al 657 52 14 45. Preu: 12€/persona. 

Festival Escenaris - 27, 28, 29 i 30 de gener
Arriba una nova setmana plena de cultura al Gironès
amb espectacles com "Agitador Vórtex" a Girona ,
"M'he portat bé" a Vilablareix o "Els Brugarol" a Salt ,
entre d'altres. Consulta tot el programa!

Posada en marxa del tren petit  - 30 de gener
Obertura de l’estació i posada en marxa del circuit del
trenet, a càrrec de l’Associació d’Amics del Ferrocarril
a Fornells de la Selva .  Cada diumenge de 11h a 13h.
Tots cap al trenet, t’hi esperem!

Ciència-Ficció, Fantasia i Terror - Del 26 al 29 de gener
La 5ª edició de les Jornades de ciència-ficció, fantasia i
terror de Girona ofereix un programa amb xerrades,
activitats familiars, una exposició i diverses projeccions
a la Biblioteca Carles Rahola. No t'ho perdis!

VI Cicle Salt en Dansa - 30 de gener
El diumenge a les 18:00 tens una cita al teatre El Canal
de Salt on podràs gaudir de l’espectacle “Silencis i
papallones”, un projecte de dansa comunitària. L'entrada
és lliure i gratuïta!

www.turismegirones.cat 

DEL  26 DE GENER AL 2 DE FEBRER #turismegirones

Idees, plans i activitats
que pots fer al Gironès
aquest hivern!

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

ET RECOMANEM...
Aqva Banys Romans (Girona)
Banys termals situats al Barri Vell de Girona on
podreu gaudir d’un excepcional circuit de banys: tres
sales d’aigua a diferents temperatures: Frigidarium
(fred), Caldarium (calent) i Tepidarium (tebi), en un
espai construït sobre murs dels segles II d.C. 

www.aqvabanysvells.com

Exposició "Objectes de Desig" - Fins al 30 de gener
Últims dies per veure al Caixa Fòrum Girona l'exposició
"Objectes de desig. Surrealisme i Disseny. 2024-2020".
Visites comentades divendres i dissabte a les 18:30. Visites
comentades en família el diumenge a les 11:30. 
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