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Ludivers - 19, 20, 21 i 22 de maig
El festival més juganer dedicat a tot allò que forma

part del món lúdic, la creativitat i la imaginació. Un

festival familiar, innovador i sorprenent que té lloc als

Jardins de la Devesa de Girona! 

Festa del Circ - 22 de maig
Primera edició de la Festa del Circ de Bescanó , a la
zona esportiva del municipi. Un esdeveniment ple
d’espectacles, parades, food trucks, activitats i
tallers infantils totalment gratuïts.

Nit dels Museus a Can Caciques - 21 de maig
Aquest any Can Caciques de Llagostera se suma a la Nit
dels Museus! Us proposen visitar el museu d'una manera
diferent, fora de l'horari habitual i sopar tot escoltant
música en viu al pati de Can Caciques. 

Fira del Conte de Medinyà - 22 de maig
La Fira del Conte de Medinyà és un espai dedicat al
món del conte i un punt de trobada per a totes
aquelles persones —infants, joves i grans— que
estimem i valorem aquest gènere artisticoliterari!

Teatre a Bordils - 22 de maig
Aquest diumenge a Bordils l 'espectacle "Que s'acabi
el món és culpa teva", de l'Associació La Intempèrie.
El preu és de 3€ i es farà al Casal del poble a les
18.00 h.

Teatre a Flaçà - 21 de maig
Espectacle familiar aquest dissabte 21 a les 18.00h al
Casal de Flaçà . Ondina és un conte musicat i alhora
un concert teatral a càrreg de Les Anxovetes. El preu
de l'entrada és de 3€.

www.turismegirones.cat 

DEL 18 AL 25 DE MAIG #turismegirones

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

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

ET RECOMANEM...
Cal Rei Vinyes  (Celrà)

Masia típica de la zona del Gironès. Disposa d'amplis espais

comuns i està equipada amb tot el necessari. Conte amb 10

àmplies habitacions. Al jardí hi ha gronxadors, taules i

barbacoa. La piscina està situada en un espai tancat i disposa

d'un porxo amb cuina, taula per menjar i un espai chill-out.

www.calreivinyes.com
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