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DESCOBRIU EL TERRITORI DE LA MÀ DELS EXPERTS...
SENDERISME GUIAT PEL GIRONÈS
Guies de Natura Gironès, terra de passeig
Perquè no és el mateix mirar que veure, descobreix els
paisatges del Gironès acompanyats dels guies de natura
del Gironès, terra de passeig.
Preu per grups: 117€ / grup
Època: Tot l’any
Programa de senderisme guiat:
Preu per adult: 3€
Preu nen: Gratuït ﬁns als 12 anys
Època de l’ac*vitat: Tot l’any
Observacions: Descobriu totes les rutes dels municipis a
www.turismegirones.cat
Per reservar contacteu a:
www.turismegirones.cat / guiesgirones@sorbus.cat / 636966705

VISITES GUIADES A GIRONA
Guies de Girona
Girona Walks: Visites guiades per Girona a les 10:15h
en anglès i en castellà. Cada dissabte també en català.
Altres idiomes a consultar.
Preu Girona Walks: 12€/persona. Entrada al Museu
d’Història dels Jueus inclosa. Menors de 14 anys, gratuït.
Durada: 2 hores i mitja
Època: D’abril a novembre de dimarts a diumenges
De novembre a abril dimarts i dissabte
Reserva d’un guia oﬁcial de turisme: De 145,20€ a
187,55€. Segons dia, hora i disponibilitat.
Per reservar contacteu a:
www.gironabooking.com / pbturisme@ajgirona.cat / 972211678

VISITES A LA GRANJA LA SELVATANA (CAMPLLONG)
Granja la Selvatana
Visites guiades concertades per totes les edats i grups
(famílies, escoles, universitats...). Es fa un recorregut
per la granja i es parla de culKus, maneig dels animals,
la munyida i elaboració de productes. Té una durada
entre una i tres hores, segons el grup.
Preus: Grups de menys de 10 persones: 30€ (tot el
grup)
Grups a parKr de 10 persones: 3€ per persona.
Època: Tot l’any
Observacions: Es poden comprar allà mateix els productes.
Per reservar contacteu a:
Frisllet@gmail.com / 659 200 445

VISITA GUIADA A LA BODEGA ECCOCIWINE
Bodegues Eccociwine
Visites i cates al celler Eccociwine situat a Sant MarO
Vell. Inclou visita a les vinyes, a la bodega i una degustació, a escollir entre degustació de vi o acompanyar-la
amb un dinar lleuger. Dura dues hores.
Època: D’abril a setembre: De dilluns a dissabte de 10h
a 17h / D’octubre a març: De dilluns a dissabte d’11h a
16h
Preus:
Grups de menys de 8 persones: A parKr de 22€
Grups a parKr de 8 persones: A parKr de 17€
Per reservar contacteu a:
comunicacio@eccociwine.com / 616 863 209

EXPERIÈNCIES SOBRE RODES!
Eplaytours
Descobreix el Barri Vell de Girona conduint un vehicle
elèctric, ecològic per a quatre persones i silenciós amb
un Ipad com a guia per no perdre’s cap detall.
Serveis: Tour de 2h i 9 km: 39€ + 9€ assegurança
Època de l’ac*vitat: Tot l’any
Per reservar contacteu a:
www.eplaytours.com / 872 08 06 07 / info@eplaytours.com

Burricleta
Al Centre Burricleta de Girona trobareu una àmplia varietat de bicicletes elèctriques de venda i les burricletes de
lloguer per que descobriu a un altre ritme la ciutat i el
seu entorn.
Època de l’ac*vitat: Tot l’any
TARIFES
Burricleta
Miniburricleta

1/2 DIA
25€
20€

1 DIA
35€
25€

2 DIES
60€
45€

1 SETM.
150€
130€

Per reservar contacteu a:
www.burricleta.com / hola@burricleta.com / 972 75 10 17

Bike Breaks
Pedaleu per tota la comarca amb les diferents propostes
de trams envoltats de natura i paisatges. IKneraris a la
carta, rutes senyalitzades i rutes guiades.
Serveis:
Lloguer de bicicleta de passeig Cannondale: 20€ /dia-75€/setm
Lloguer de bicicleta BTT Cannondale: 30€ /dia-110€/setmana
Lloguer de bicicleta carretera Cannondale: 35€ /dia—140€/setm

Època de l’ac*vitat: Tot l’any
Per reservar contacteu a:
www.gironacyclecentre.com / info@gironacyclecentre.com / 972205465

LiveTour
Descobreix l´entorn natural de Sant Julià de Ramis, a tocar
Girona, en un vehicle ecològic i tot terreny, acompanyats
d’un guia. Nens a parKr de 10 anys.
Preu per persona: 55€ (2 pers.) 44€ (3-6 pers.)
Època de l’ac*vitat: De setembre a juny
Per reservar contacteu a:
www.livetour.cat / info@livetour.cat / 696447761

ACTIVITATS EN REMULL!
TREKKING AQUÀTIC
Aventura Girona
A les gorgues de Canet d’Adri. Descobriu el vulcanisme
de la comarca amb un descens per la riera acompanyats
d’un guia de muntanya.
Preus per persona (en funció de la quan*tat):
Fins a 2-3 persones: 60€ A par*r de 4-9 persones 40€
Fins a 10-20 persones: 35€ A par*r de 20 persones 30€
Època de l’ac*vitat: d’abril a octubre
Observacions: Nens a parKr de 8 anys. Material i assegurança inclosos.
Per reservar contacteu a:
www.aventuragirona.com / info@aventuragirona.com / 633161679

CAIAC
Caiac i natura
AcKvitat diverKda i emocionant per grups. Descobriu el
Ter amb caiac totalment equipats acompanyats d’un monitor Ktulat. A parKr de 6 anys.
Preu per adult: 20€ Preu nen: 15€
Època: d’abril a novembre
Per reservar contacteu a:
www.caiacinatura.com / info@caiacinatura.com / 699770647

Kayak del Ter
Descobreix la ﬂora i la fauna del riu Ter baixant des de
Sant Jordi Desvalls. Nens a parKr de 8 anys.
Preu per adult: 20€ Preu nen: 15€
Època de l’ac*vitat: d’abril a novembre
Per reservar contacteu a:
www.kayakdelter.com / info@kayakdelter.com / 662159469

TURISME D’ESTRELLES I OBSERVACIÓ DEL CEL NOCTURN
Observatori Astronòmic les Gavarres (OBAG)
Observa el cel nocturn, les estrelles i les constel·lacions
des d’un dels indrets més emblemàKcs del Gironès, el
Santuari dels Àngels, a Sant MarO Vell.
Preu: 8€ només acKvitat o 25€ amb el sopar
Època de l’ac*vitat: Tot l’any
Observacions: Nens a parKr de 5 anys. Menors de 5,
gratuït. Capacitat màxima 20 persones. També es pot
contractar l’acKvitat per a fer-la en alguna de les cases
de turisme rural del Gironès.

Planetari inﬂable mòbil
Un recurs didàcKc per apropar-se a l’astronomia. AcKvitat per a fer al Santuari dels Àngels o al centre escolar o
allotjament de turisme rural que es demani.
Horaris Planetari:
-Sessions infan*ls ﬁns a 6 anys d’edat: Tots els dimarts
da les 17:30h i a les 18:15h. Primer dissabte de cada
mes: A les 10h i a les 10:45h. PREU 4€
-Sessions per a nens/es de 7 a 15 anys: Els dimarts a les
19h i a les 19:45h. Primer dissabte de cada mes a les
11:30 i a les 12:15h. PREU 4€
Sessions adults a consultar (preu i horaris)
Per reservar contacteu:
www.espaiastronomic.com / espaiastronomic@gmail.com / 625525425

ENDINSEU-VOS AL MÓN DEL SURO
Pessebre Can Roseta
Un passeig per descobrir un mon artesà de suro i territori, de la mà de l’artesana Remei Mulleras. Gironès, Vall
de Llémena, comarques gironines, icones de Catalunya,
racó Dalí, racó Germans Roca i molts més! Espais diferents tots reproduïts amb suro. Visites guiades temàKques per festes de Nadal i a la primavera passejada de
ﬂors.
Època de l’ac*vitat: De desembre a febrer obert cada
dia. La resta de l’any cal reserva prèvia.
Observacions: Tots els camins estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
Per reservar contacteu a:
pessebrecanroseta@hotmail.com / 972429347

CIRCUITS D’ORIENTACIÓ
CIRCUITS D’ORIENTACIÓ DE GIRONA
Els circuits d’orientació us permetran descobrir la ciutat i
el seu entorn natural d'una manera diverKda, entreKnguda i individual. A més, si completeu algun dels diferents
circuits, parKcipareu en el sorteig d'una gran varietat de
premis. Tots els circuits són de diﬁcultat baixa i aptes per
al turisme familiar!
Informació i plànols: www.girona.cat/turisme
Oﬁcina de turisme del Punt de Benvinguda Girona Gironès
Oﬁcina de Turime de la Rambla

SANT GREGORI
A Sant Gregori L’acKvitat s'iniciarà amb una explicació de
les tècniques d'orientació existents. Els circuits d'orientació posaran a prova la vostra capacitat d’ orientació en la
naturalesa o en ambients urbans.
Fins a 6-7 persones: 25€ A par*r de 8-12 persones: 20€
Època: Tot l’any Observacions: Per a totes les edats
Per reservar contacteu a:
www.aventuragirona.com / info@aventuragirona.com / 633161679

Totes aquestes ac*vitats podeu complementar-les amb altres
serveis d’allotjament i gastronomia a la comarca!

www.turismegirones.cat
INFORMEU-VOS I RESERVEU LA VOSTRA EXPERIÈNCIA
AMB NOSALTRES!
Punt de Benvinguda Girona Gironès
(Carrer Berenguer Carnicer, nº 3 Girona)
Oﬁcina d’Informació i reserva de serveis turísKcs del Gironès
Telèfon: 972 011 669 Correu electrònic: centredevisitants@girones.cat
Tots els preus són IVA inclós i sota disponibilitat de la prèvia confirmació de l’empresa de serveis.

