PROPOSTA
SETMANAL
Idees, plans i activitats
que pots fer al Gironès
aquesta primavera!
DE L'11 AL 18 DE MAIG

#turismegirones

Setmana de la Música - Del 7 al 15 de maig
Nova edició de la Setmana de la Música a Fornells de

la Selva, per gaudir de música en directe a càrrec de
formacions com la Jove Orquestra del Gironès o el
Cor Sol Ixent, entre altres.

Atapa't - 13, 14 i 15 de maig
Aquest cap de setmana torna la ruta gastronòmica
Atapa’t a Llagostera. Com en cada edició, es podrà
gaudir d’assortits de tapes pel mòdic preu de 3€.
Consulteu els restaurants participants!
Festival Escenaris - 13, 14 i 15 de maig
Arriba una nova setmana plena de cultura a la
comarca del Gironès amb espectacles als municipis
de Girona, Sant Gregori, Vilablareix i Salt. Tota la
programació aquí!
La Nit dels Musues - 14 de maig
De les 19 h fins a mitjanit podreu visitar gratuïtament
el Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona, el
Museu d’Art, el Museu d’Història, el Museu d’Història
dels Jueus i el Museu del Cinema.
Quart d'Art - 14 i 15 de maig
El cap de setmana del 14 i el 15 de maig el municipi
de Quart s’omplirà d’activitats artístiques gràcies al
cicle cultural Quart d’Art!

Dia Internacional dels Museus - 18 de maig
En el Dia Internacional dels Museus es vol explorar el
potencial dels Museus per provocar canvis positius en les
seves comunitats. Els Museus de Girona oferèixen una
jornada de portes obertes.

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
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