
@turismegironeswww.turismegirones.cat 

http://www.instagram.com/turismegirones
http://www.twitter.com/turismegirones
http://www.facebook.com/turismegirones
http://www.turismegirones.cat/
http://www.turismegirones.cat/
http://www.turismegirones.cat/


Hora: A les 10:00H*
Durada: 3 hores aprox.
Preu: 4€/persona (Menors de 12 anys gratuït)
El punt de trobada s'informarà un cop feta la reserva.

INSCRIPCIONS: 
Les inscripcions per cada sortida s'obriran 8 dies abans, a
partir del dissabte anterior. Per apuntar-se cal fer reserva
al telèfon 972 011 669 o per correu a turisme@girones.cat
i esperar confirmació.  Aforament limitat.

- Congost i Sants Metges (St. Julià de Ramis) - 12 de març
On la pedra és cultura - 8,5 km ⋆⋆

- Castell de Sant Miquel (Girona) - 12 de febrer
El mirador del Gironès - 5,8 km ⋆⋆

- Puig de la Banya del Boc (St. Martí de Llémena) - 26 de febrer
Un volcà enmig de la Vall de Llémena - 8,5 km ⋆⋆

- Muntanya de Sant Grau (Sant Gregori) - 26 de març
Un cim entre dues valls -  7,5km ⋆⋆⋆

- Volcà de la Crosa (Aiguaviva) - 2 d'abril
Quan l'aigua surt del volcà - 11,5 km ⋆⋆⋆

- Deveses de Salt (Salt) - 16 d'abril
Un espai recuperat vora el Ter - 5,5 km ⋆

- Entorns de Fornells de la Selva - 30 d'abril
Entre l'Onyar i el rec del Corb - 5,3 km ⋆

- Ciutat dels quatre rius (Girona) - 7 de maig
Sortida ornitològica per natura urbana - 5,5 km ⋆
- Sant Cristòfol del Bosc (Llambilles) - 21 de maig
Els dominis de la sureda - 7,8 km ⋆⋆
- Ruta dels arbres monumentals (Bordils) - 4 de juny 
El Bordilenc, els borders i el ban d'amunt - 7,7 km ⋆
- Cor de les Gavarres (Cassà de la Selva) - 11 de juny 
Finca de Can Vilallonga i les Dues Rieres - 4 km ⋆
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