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FESTIVALS, ESDEVENIMENTS, EXCURSIONS… I MÉS !

De l’1 d’agost al 6 de setembre
Ets instagrammer?
Publica les teves fotos de
la comarca amb
#inGironès o etiqueta’ns
a @turismegirones i les
compartirem!
Aquest estiu descobreix
el GIRONÈS!

Aquest mes d’agost al Gironès us tenim preparades un munt
d’activitats i experiències per viure en parella, família o amics.
Feu un cop d’ull a la proposta i veniu a visitar-nos a l’Oficina
Comarcal de Turisme!
VII Festival de Música del Monestir de Cervià de Ter – 6 i 12 d’agost
Artistes com Trio Fortuny i Varvara ens delitaran amb les seves peces de
música clàssica al monestir de Santa Maria, organitzat pels amics de
Cervià Antic. No us quedeu sense la vostra entrada! www.cerviaantic.org
Tempo Sota les Estrelles (Girona) – Del 20 de juliol al 13 d’agost
Aquest estiu, connecta’t amb les estrelles! Un any més, actuacions
musicals per les nits d’estiu a la Plaça dels Jurats del Barri Vell maridats
amb vins, vermuts i tastets. Reserveu les vostres entrades!
www.temposotalesestrelles.com
Musicant (Campllong) – Del 29 d’agost a l’1 de setembre
Cicle de concerts per potenciar les obres de compositors catalans de tots
els temps: música de cort, de cantautor, contemporània, popular...
www.musicantcampllong.cat
Nits d’Estels a l’OBAG (Sant Martí Vell) – de juny a setembre
Viu les nits d’agost de forma diferent observant el firmament des de
l’Observatori Astronòmic de les Gavarres, al Santuari dels Àngels al bell
mig de les Gavarres. Organitzen tallers més sopars a la fresca cada
setmana. Consulteu el calendari a www.espaiastronomic.com!
[Visita Guiada] Descobreix Llagostera! (Llagostera) - Agost
Descobriu el conjunt fortificat de Llagostera del s. XIV – XV i tot el seu
patrimoni arquitectònic, amb les visites guiades que organitzen al municipi.
Tots els dissabtes en castellà i català. I els dimecres i dijous en anglès i
francès. Per a més informació: www.visitallagostera.com
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[Visita Guiada] Game Of Thrones Locations (Girona) - Agost
Descobriu tots els racons del rodatge de la 6ª temporada de Joc de Trons
tots els dimarts i divendres a les 18h30. Sortides des de l’església de Sant
Lluc on durant tot l’agost hi trobareu el tron i us podreu fer una foto i
emportar-vos un record per sempre! Informació i reserves:
www.gigsgirona.com

Seguiu-nos a les xarxes socials
en un clic! /turismegirones

Planejant una escapada romàntica?
...Una sortida en família? ...O una
activitat amb els amics?
La guia turística del Gironès és la més completa
de la comarca! Hi podeu trobar un recull dels
atractius del Gironès (natura, cultura, museus...),
mapa de la comarca, empreses de turisme actiu i
activitats, allotjaments (turisme rural, hotels,
càmpings, apartaments...), gastronomia
(productors i col•lectius gastronòmics)... és sens
dubte el nostre catàleg estrella! Veniu a buscar-la!
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CONEIX LES EMPRESES COMPROMESES
DEL CLUB GIRONÈS TERRA DE PASSEIG
Turisme Rural Can Bonet (Sant Martí Vell)
Masia aïllada del segle XVII dividida en 3 bonics i
tranquils apartaments que disposen de cuina, sala,
xemenia, calefacció/bomba de calor i wi-fi. La casa
disposa de jardí, bosc, hort, gallines, barbacoa i
bicicletes. S’accepten animals de companyia.

Camines o vas en bici?
Aquest estiu, descobreix indrets i racons
idíl·lics del Gironès que ni tant sols coneixies
amb el catàleg de passejades a peu o en bici!
Fins a un total de 29 rutes pels municipis de la
comarca per desconnectar tot passejant sol/a,
amb amics o tota la família! Descarregueu-lo a
www.turismegirones.cat

www.canbonet.com
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