PROPOSTA
SETMANAL
Idees, plans i activitats
que pots fer al Gironès
aquest estiu!
DEL 22 AL 29 DE JUNY

#turismegirones

Revetlla de Sant Joan - 23 de juny
Gaudiu de la nit més curta i màgica de l'any!
Celebreu la revetlla amb precaució als municipis
del Gironès. Feliç Sant Joan i que passeu una molt
bona revetlla!
Viandes d'estiu - 25 de juny
Gaudeix d’una nit d’estiu sota les estrelles a
l’exterior de Can Gruart de Vilablareix en un
ambient immillorable. Hi haurà música, espectacles,
foodtrucks i molt més!
Fira de titelles - 25 i 26 de juny
La Fira de Titelles de Sant Martí Vell és un
esdeveniment cultural i familiar que es basa en les
representacions
d’espectacles
amb
aquestes
figures.
De l'arbre al tap, del tap a taula - 26 de juny
Et proposem un viatge, del bosc a la taula, on
descobriràs l’apassionant món del suro: des que els
peladors pelen l’escorça de l’alzina surera fins al tap,
El pròxim diumenge visita a Cassà de la Selva.
Visita teatralitzada - 26 de juny
Visita teatralitzada que pretén acostar-nos, de
forma entretinguda i divertida, a la vida dels
monjos del segle XII a través del monestir de
Sant Pere Galligants de Girona.

Enfresca't - 29 de juny
Aquest estiu torna l’Enfresca’t: música a la fresca
l’últim dimecres 29 de juny i tots els de juliol.
Comença a les 21:30h a la Plaça de la República de
Sant Julià de Ramis.
PER CONÈIXER MÉS PROPOSTES ENTRA A L'AGENDA DE LA WEB
I SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!

ET RECOMANEM...
Mas Tarrés (Madremanya)
Una casa rural amb molt d'encant que està situada
a Madremanya. Un lloc tranquil ideal per a famílies,
grups o parelles que vulguin relaxar-se a una casa
de camp, en una finca amb piscina i barbacoes,
rodejada de bosc muntanyes i naturalesa.

www.mastarres.com

www.turismegirones.cat

@turismegirones

