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El Congost i els Sants Metges (Sant Julià de Ramis) - 13 de febrer
On la pedra és cultura - 8,5 km ⋆⋆

Riera de Celré (Quart) - 15 de maig
On la terra es transforma - 5 km ⋆

Sant Roc de la Barroca (Sant Martí de Llémena) - 27 de febrer
L'ermita dalt del cingle - 8,7 km ⋆⋆⋆

Volta pel terme de Flaçà (Flaçà) - 29 de maig
Resseguint la història - 5,5 km ⋆

El Volcà de la Crosa (Aiguaviva) - 13 de març
Quan l'aigua surt del volcà - 11,5 km ⋆⋆

Vall de Sant Daniel (Girona) - 12 de juny
Passejada per la vall dels poetes - 7,2 km ⋆⋆

Les Deveses de Salt (Salt) - 20 de març
Un espai recuperat vora del Ter - 5,55 km ⋆

El cor de les Gavarres (Cassà de la Selva) - 19 de juny

Pujada a Els Àngels (Sant Martí Vell) - 3 d'abril
Pujada al santuari de les Gavarres - 14,7 km ⋆⋆⋆

INSCRIPCIONS:
Les inscripcions per cada sortida s'obriran 8 dies abans, a
partir del dissabte anterior. Per apuntar-se cal fer reserva
al telèfon 972 011 669 o per correu a turisme@girones.cat
i esperar confirmació. Aforament limitat.

El Puig de Cadiretes (Llagostera) - 10 d'abril
Entre el mar i la plana - 4 km ⋆⋆
La ciutat dels quatre rius (Girona) - 24 d'abril
Sortida ornitològica per natura urbana - 5,5 km ⋆
La vall d'en Xuncla (Sarrià de Ter) - 1 de maig
Camins entre molins - 4,5 km ⋆⋆

Mostra de la pela de suro a Can Vilallonga - 3 km ⋆

Hora: A les 10:00H
Durada: 3 hores*
Preu: 4€/persona (Menors de 12 anys gratuït)
El punt de trobada s'informarà un cop feta la reserva.

Nivell: Baix ⋆
Mitjà ⋆⋆
Alt ⋆⋆⋆
*Les sortides amb 3 estrelles tenen una durada de 6,5 hores aproximadament.

