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MUNDIAL
El Celler de Can Roca, 
millor restaurant 
del món 2013
Sabíeu que a Girona s’hi localitza un dels millors restaurants del 
món segons la publicació britànica The Restaurant Magazin? 
I que Jordi Roca, xef de postres del Celler de Can Roca, també 
és el millor xef pastisser del món 2014 segons aquesta mateixa 
publicació? El Celler de Can Roca, amb la seva cuina lliure i 
d’avantguarda, és un dels referents gastronòmics mundials. Amb 
dos restaurants reconeguts amb estrelles Michelin i nombrosos 
establiments de reconegut prestigi culinari, gurmets de tot el 
món consideren Girona parada obligatòria en les seves rutes 
gastronòmiques.

Oficina de Turismo
Rambla de la Llibertat 1 

17004 Girona 
Teléfono: (+34) 972 01 00 01 · (+34) 972 22 65 75 

Mail: turisme@ajgirona.cat 

www.girona.cat/turisme

GIRONA, 
UNA DESTINACIÓ 
TURÍSTICA DE SOMNI
National Geographic 
situa la ciutat a la llista 
de les Top 10 mundials
La publicació nord-americana National Geographic Traveler 
va destacar l’any 2012 la ciutat de Girona com una de les 
millors destinacions per viatjar  a la primavera. El mateix 
any, els periodistes especialitzats de la prestigiosa revista 
Frommer’s també van escollir Girona al seu Top 20 de 
millors destinacions de viatge del món. Per altra banda, 
l’organització de viatges European Best Destinations, amb 
seu a Brussel·les, ha escollit Girona com la destinació més 
romàntica del 2015, i el portal Trivago confirma que Girona 
és la ciutat amb millor reputació en línia de l’Estat.

UN CENTRE HISTÒRIC 
MONUMENTAL
La catedral amb la nau 
gòtica més ampla del món
La ciutat històrica de Girona permet resseguir 
més de 2.000 anys d’història a partir dels seus 
dos recintes fortificats, la Força Vella i l’eixample 
medieval. El call jueu, la catedral, la basílica de Sant 
Feliu, el monestir de Sant Pere de Galligants... són 
només una mostra dels innombrables monuments 
i museus que converteixen el Barri Vell de la ciutat 
en un dels més interessants de Catalunya.



UN FESTIVAL 
DE FLORS
Girona Temps 
de Flors atreu 
cada any milers 
de visitants
Girona Temps de Flors és un 
esdeveniment únic a la ciutat. 
Durant deu dies, la ciutat s’inunda 
de flors i art, de colors, de música 
i primavera. Prop de 200.000 
persones descobreixen cada 
any racons meravellosos, jardins 
extraordinaris i patis del Barri 
Vell i del call jueu, que s’obren 
excepcionalment a totes les mirades 
una vegada a l’any. L’any 2015, 
l’exposició celebra la 60a edició.

CIUTAT 
DE FESTIVALS
Música, teatre
i arts visuals: 
21 festivals 
i una ciutat
Girona Ciutat de Festivals és més 
que una marca. És una ferma aposta 
per la cultura en tots els seus àmbits, 
una proposta per a tots els públics i 
una  àmplia oferta per poder escollir 
el què, el com i el quan. Festivals de 
música per als més petits, propostes 
innovadores iinterdisciplinàries, nous 
talents, festivals de llarg recorregut 
i experiència internacional (festival 
Temporada Alta) o iniciatives 
d’avantguarda (festival Mapping).

ANAR 
A COMPRAR 
PER GIRONA
La més variada 
oferta comercial 
i d’oci
Del comerç més tradicional a 
les últimes tendències, a Girona 
hi trobareu de tot: prestigioses 
marques internacionals, decoració 
d’avantguarda, joieries d’autor, 
artesans, antiquaris i productes 
gastronòmics selectes, entre 
d’altres, garanteixen una compra 
ideal per a tots els gustos. A més, 
durant tot l’any,  podeu gaudir de 
nombroses fires i mercats al carrer 
per complementar la vostra estada.

Girona
una ciutat 
sorprenent

NATURA I ESPORT
Amb més del 60% del seu territori catalogat 
com a espai protegit, Girona és una ciutat 
privilegiada pel que fa al seu patrimoni 
natural. La combinació de paisatges forestals, 
agrícoles i fluvials constitueixen un marc 
incomparable per a la pràctica de tot tipus 
d’esports: navegar en caiac pel Ter, recórrer 
les Gavarres a peu, fent marxa nòrdica o en 
bicicleta, descobrir les millors rutes ciclistes... 
són només algunes de les propostes per 
descobrir la ciutat d’una manera diferent.


