EXPERIÈNCIES
DIRECTES A LA TEVA ÀNIMA

Gaudeix dels paisatges,
la nostra gent i una
excel·lent gastronomia.
Descobreix Girona!

Can Gich, molt més que una casa rural

Tour a peu a Girona [2,30 hores]
Us explicaré la història de la ciutat des de la seva fundació fa més de 2000 anys ﬁns
avui en dia, passejarem per els seus carrers medievals, el call i les muralles de la ciutat,
veurem la imponent Catedral de Santa Maria, la Basílica de Sant Feliu, els Banys Àrabs,
la Lleona, i tot això, amenitzat amb algunes famoses llegendes de Girona, com la de
les Mosques de Sant Narcís o la Bruixa de la Catedral.

LA CIUTAT
DE GIRONA

Can Gich, molt més que una casa rural

Tour a peu de Joc de Trons a Girona [2,30 hores]
Visitarem les localitzacions de la famosa sèrie ﬁlmada a Girona, alhora que aprendrem
sobre la història de la ciutat que fou fundada pels romans. Us ensenyaré, a una tauleta,
els videos i les fotograﬁes de la sèrie al mateix lloc on es ﬁlmava.
Camina pels mateixos llocs on ho van fer l'Arya Stark i en Jaime Lannister.

Jardins de la Francesa

Braavos

Pujada de Sant Domènec i esglèsia de Sant Martí Sacosta

Braavos

Catedral de Santa Maria

Desembarcament del rei

Can Gich, molt més que una casa rural

Visites guiades a mida
Puc dissenyar rutes segons els teus interessos i necessitats per tota la província de
Girona. Pots veure alguns exemples en les següents fotograﬁes.

Poble medieval de Peratallada

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Costa Brava. Cadaqués

Costa Brava

Poble medieval de Peratallada

Besalú i el seu patrimoni jueu
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Tarifes i condicions
El preu per a grups privats és de 110 € (impostos inclosos).
Els nens de ﬁns a 14 anys poden gaudir de l’activitat de forma gratuïta.
Si voleu fer un recorregut personalitzat segons els vostres interessos, poseu-vos en
contacte amb la Susanna i us proporcionarà un pressupost detallat.

Contacte i reserva
Si voleu reservar qualsevol tour amb la Susanna, envieu un correu electrònic a la
següent direcció gironajourney@yahoo.com

Contacte de Can Gich
Si teniu dubtes, també podeu contactar amb nosaltres.
holacangich@gmail.com
667 776 987
ww.cangich.com

Susanna
Em dic Susanna i sóc guia local i professora. Visc i treballo a Girona.
Ofereixo visites guiades a la nostra preciosa i antiga ciutat amb 2000
anys d’història.
M'agrada passejar per l'antiga i interessant ciutat de Girona amb
tota la seva història. M'agradaria compartir aquesta caminada
amb vosaltres.

