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Mercat de Nadal a Llagostera - 10 de desembre
Veniu al Mercat de Nadal de Llagostera! A partir de les
17..30h hi haurà cantada de Nadales a càrrec de l’Escola
de Música, encendrem l’arbre i es farà l’entrega de
premis del Concurs d’Aparadors de Nadal.

Golden Christmas - Del 3 a l'11 i 17 i 18 de desembre
Festival de Nadal a Sant Gregori amb diferents parades
d'artesania, moda, tallers infantils i foodtrucks. Amb grans
concerts i espectacles en petit format i moltes activitats per
a tota la família!

Les Llegendes Fantàstiques de Girona  - 8 de desembre
Ruta teatral itzada pel Barri  Vell  sobre les
llegendes de Girona  en el marc de l 'Acocollona't .
Té un preu de 12€ i  cal fer reserva prèvia  a
reserves.acocollonat@gmail .com.

Concert: "De tot cor" - 11 de desembre
Concert benèfic de Gospelians Girona, per recaptar
fons per a la investigació de malalties cardíaques. El
concert serà a l'Auditori de la Mercè de Girona a les
19h. Comprà la teva entrada aquí.

Festival NEU! - 10 de desembre
Mishima arriben per fi al NEU! Festival amb un dels
seus clàssics concerts de Nadal per presentar en
directe el seu nou àlbum a la Sala La Mirona de Salt .   
Aconsegueix les teves entrades aquí!

Tren petit de Fornells de la Selva - 11 de desembre

Obertura de l'estació i posada en marxa del circuit del

trenet, a càrrec de l'Associació d'Amics del Ferrocarril

a Fornells de la Selva. Cada diumenge de 10h a 13h.

Tots cap al trenet!

www.turismegirones.cat 

DEL 7 AL 14 DE DESEMBRE #turismegirones

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

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

ET RECOMANEM...
Amb autocaravana pel Gironès!

Et presentem 6 municipis del Gironès on escapar-te aquesta

tardor en autocaravana. Al Gironès tenim àrees públiques

repartides per tot el territori tant si vens pel paisatge, per la

cultura o perquè ets un amant de la gastronomia. Equipa’t bé,

perquè a tu i a la teva autocaravana us esperen unes vacances

memorables aquestes festes.
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