PROPOSTA
SETMANAL
Idees, plans i activitats
que pots fer al Gironès
aquesta tardor!
DEL 21 AL 28 DE SETEMBRE

#turismegirones

Sea Otter Europe Costa Brava - Del 23 al 25 de setembre

Sea Otter Europe és el festival per excel·lència de
ciclisme, esports a l’aire lliure i exposició que es celebra
a Girona. Combina la zona de fira amb competicions,
exhibicions i activitats relacionades amb la bicicleta!

Fira de Santa Tecla - Del 23 al 25 de setembre
Torna una de les fires més esperades de Cassà de
la Selva amb un programa ple de propostes per a
tots els públics. Actes populars, concerts, visites
guiades i teatralitzades, parades de llibres i més!
Visita guiada "Claustres" - 24 de setembre
Un passeig guiat per tres claustres romànics de Girona:
el del monestir de Sant Daniel, el del monestir de Sant
Pere de Galligants i el claustre de la catedral. Organitza
el Monestir de Sant Daniel, reserves a l'enllaç.

Senderisme Guiat a Medinyà - 25 de setembre
El diumenge 25 de setembre farem la ruta de
Medinyà i Ermita de Santa Fe. Es tracta d’una ruta
de dificultat baixa. El preu són 4€ per persona,
menors de 12 anys gratuït.
Vermu musical amb Elena Gadel - 25 de setembre
Vilablareix en Viu aposta per la cultura amb vermuts
musicals com el d'aquest pròxim diumenge 25 amb un
concert d'Elena Gadel a les 12.30h que tindrà lloc a la
piscina municipal. Entrada gratuïta.
Marxa Popular de Tardor - 25 de setembre
Arriba la 43a Marxa Popular de Tardor de
Madremanya. Marxa llarga 21km, mitja 17km o curta
10km. Ja podeu fer la vostra inscripció al portal
www.curses.cat.
PER CONÈIXER MÉS PROPOSTES ENTRA A L'AGENDA DE LA WEB
I SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!

ET RECOMANEM...
Can Bonet (Sant Martí Vell)

Masia aïllada del segle XVII dividida en 3 bonics i
tranquils apartaments. Tots ells disposen de cuina, sala,
xemeneia, calefacció/bomba de calor i wifi. La casa
disposa de jardí, bosc, hort, gallines, barbacoa i
bicicletes. S’accepten animals de companyia.
www.canbonet.com
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