PROPOSTA
SETMANAL
Idees, plans i activitats
que pots fer al Gironès
aquesta tardor!
DEL 24 AL 30 DE NOVEMBRE

#turismegirones

Mercat de Nadal de Girona - 25 de novembre
La inauguració del mercat de Nadal de Girona es farà el
divendres 25 de novembre a les 18:00h, coincidint amb
l’encesa de llums a la ciutat. Hi podreu trobar tota mena
d’articles típics nadalencs!
Visita cultural a Llagostera - 26 de novembre
Visita guiada cultural i gratuïta per descobrir el poble de
Llagostera. La visita és a les 11:00h i dura 1 hora i mitja.
Cal fer reserva prèvia a turisme@girones.cat o trucant al
972 011 669. No et quedis sense plaça!

Artesania a la Terra- 26 de novembre, 3 i 17 de desembre
Una incursió en el món dels terrissers on es visita
l’obrador de can Bonadona i el Museu de la Terrissa de
Quart de la mà d’autèntics terrissers i es fa un tastet del
Plat Terrisser 2022. De les 11h a les 13h. Apunteu-vos!
"Cartells de la vida moderna" - Exposició temporal
Aquesta exposició es pot visitar al CaixaFòrum de Girona i
us proposa redescobrir els orígens del cartell artístic
modern, com a reclam publicitari i com a obra d’art amb
una selecció de cartells del 1900. Gratuïta amb reserva.
MEG! Espectacles familiars - 26 i 27 de novembre
La Mostra d’Espectacles Familiars de Sant Gregori,
ofereix una selecció dels millors espectacles del moment,
parant especial atenció a què els petits de la casa en
siguin els protagonistes. Consulta tota la programació!
Festival NEU! - Del 26 de novembre al 28 de gener
Arriba a Girona una nova edició del el Festival No Internacional
de Música i altres arts que oferirà propostes com els concerts
de Tarta Relena, Carolina Durante o Mishima en diferents sales
de concert de Girona. Consulta tota la programació aquí.
PER CONÈIXER MÉS PROPOSTES ENTRA A L'AGENDA DE LA WEB
I SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!

ET RECOMANEM...
Eccocivi Celler (Sant Martí Vell)
Aquesta tardor assaboreix els vins d'Eccocivi tot fent
una visita per les seves vinyes i celler. Disposen
d’espais idíl·lics en un entorn privilegiat i rodejats de
natura. Un celler que sorprèn sempre als visitants pel
contrast entre modernitat i tradició.
www.eccocivi.com
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