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Girona é uma cidade pequena, em que a maioria dos pontos de interesse se encontra
num raio máximo de 30 minutos a pé. Para chegar ao nosso edifício poderá chegar quase
sempre a pé em menos de 10-15 minutos, graças à sua localização central. Mesmo assim,
facultamos-lhes abaixo todas possibilidades e custos:

1.- Se chegar de comboio a Girona:
Andando: À saída do comboio, dirija-se para a estrada NII (Crta de Barcelona) que aparece
exactamente na frente da estação (a cerca de 100 metros, exactamente atrás da zona de
autocarros) e vire à esquerda. Ande cerca de 300 metros, até à calle Plaça del Hospital que
começa à sua direita. Siga por esta rua por mais 300 metros e já está na Plaza Catalunya. O
albergue
fica à sua esquerda, a cerca de 50 metros. Todo o percurso dura cerca de 10 minutos.
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2.- Se chegar de autocarro interurbano ou autocarro internacional

Siga as indicações dadas para o comboio, pois a estação central dos autocarros está junto à
dos comboios.

3.- Se chegar de avião ao Aeroporto de Girona

Todos os voos que chegam a Girona têm autocarro de saída que estabelece a ligação com a
cidade de
Girona. Sai um por hora, o percurso dura
cerca de 25 minutos e o custo é de 2,3 euros ida e 4,4 euros ida e volta. (veja horário anexo
com todos os horários).

Se preferir pode apanhar um táxi. O custo aproximado do percurso é de cerca de 25 euros e a
duração do percurso é de cerca de 15 minutos, dependendo do trânsito à entrada da cidade.
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Se optar pelo autocarro, depois de chegar à estação central, siga as indicações do ponto 2.

Para mais informações sobre como chegar a Girona, consulte os sítios seguintes:

www.ajuntament.gi

Câmara Municipal de Girona

www.ajuntament.gi/turisme

http://www.sagales.com/

Turismo de Girona

Empresa de Autocarros a partir do Aeroporto

http://www.sagales.com/pubdocs/1163_girona-fornells-de-la-selva-aeroport-costa-brava-2009-0
6-01.pdf Horários de autocarros para Girona

http://www.sagales.com/pubdocs/1164_aeroport-girona-costa-brava---girona-2009-06-01.pdf
Mais horários de autocarros para Girona
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