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FESTIVALS, ESDEVENIMENTS, EXCURSIONS… I MÉS !

Juliol 2017
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 de juliol al Gironès us tenim preparades un munt
d’activitats i experiències per viure en parella, família o amics!
Festival Emergent (Gironès) - Del 29 de juny al 8 de juliol
El Consell Comarcal del Gironès juntament amb Associació Fringe organitza
aquest festival d’art escèniques del Gironès a les places dels diferents
municipis de la comarca: Sarrià de Ter, Vilablareix, Quart, Madremanya,
Cervià de Ter i Fornells de la Selva. Consulteu la programació!
www.festivalemergent.cat
Nits de Clàssica (Girona) - Del 27 de juny al 23 de juliol
La sisena edició de Festival Nits de Clàssica porta grans figures del món de la
clàssica en escenaris únics del Barri Vell. www.auditorigirona.org
Cicle de música VIAVEU (Sant Julià de Ramis) – 2 i 9 de juliol
La veu més propera en un escenari privilegiat, l’Ermita Romànica dels St.
Metges i al Castellum Fractum. Diumenge 2 de juliol les finalistes de Oh Happy
Day, Cor Geriona i diumenge dia 9, Sound Six. www.santjuliaderamis.cat
FESTIVAL’ERA (Llagostera) – 1 i 22 de juliol
El Moritz Festival’Era és una experiència rural de música alternativa i
electrònica en un entorn natural envejable, a la Masia Can Gascons, amb
artistes nacionals i internacionals. www.festivalera.com
Fira del Col·leccionisme i d’intercanvi (Quart) – 15 i 16 de juliol
Fira on es pot trobar peces de col·leccionisme i un punt de trobada per a
l’intercanvi de peces. www.quart.cat
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. Entrades ja disponibles! www.temposotalesestrelles.com
Nits d’Estels a l’OBAG (Sant Martí Vell) – de juny a setembre
Aquest estiu viu les nits 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!
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Festival EscèNit (Girona) – Del 26 de juny al 26 de juliol
Aquest estiu torna el Festival EscèNit amb actuacions d’entrada lliure per a
totes les edats. Consulteu la programació a www.girona.cat/teatremunicipal

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
EL NUS DE PEDRA
Llorà (Sant Martí de Llémena)
Una masia del 1622 convertida en 8 apartaments
situada al bell mig de la Vall del Llémena. Jardí, parc
infantil, sala de jocs per als nens, piscina, aire
acondicionat, barbacoa...ideal tant per una escapada
en parella com en família o grup d’amics.
www.elnusdepedra.com

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
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