Víndemo ver é unha iniciativa municipal, que persegue o
obxectivo de dinamizar os diversos sectores económicos e promover os recursos endóxenos, a través da diversificación e a promoción do local.
Xoves, 5 de abril:
- A partir das 11h e ata as 21h teremos Mostra de artesanía e Mercado de produtos agrícolas e gandeiros.
ACTIVIDADES
- Ruta en bicicleta BTT pola Senda Verde: Saída dende a
Praza do Concello ás 10:30h e chegada prevista ás 13 h
- Actividades náuticas (surf, bodyboard, kayak, kayaksurf e padel- board) na Boca do Río, de 11h a 14h, impartidas pola empresa NALÚ.
Máis información e incricións, a través da web do Concello
(www.concellodecarnota.com) ou no teléfono
981857032 (Departamento de Deportes)
Venres, 6 de abril:
- A partir das 11h e ata as 21 h teremos Mostra de artesanía e Mercado de produtos agrícolas e gandeiros.
ACTIVIDADES
- Actividades náuticas (surf, bodyboard, kayak, kayaksurf e padel- board) de 11h a 14 h, impartidas pola empresa NALÚ
- Mesa redonda sobre experiencias no ámbito agrario,
ás 20:00h, no Salón de Plenos do Concello

- Inauguración do Punto Limpo de autoracaravanas,
ás 12h en Mar de Lira,coa participación de A.G.A.
- Acto de confraternidade coa A.G.A. ás 19:00h no
Salón de Plenos do Concello.

Sábado, 7 de abril:
A partir das 11h ata 21 h: Mostra de artesanía
ACTIVIDADES
- Monte Pindo Parque Natural: Proxección dunha curtametraxe de 30´ sobre o Monte Pindo, ás 17 h. Posteriormente,
charla-coloquio.
Domingo, 8 de abril:
A partir das 11h ata 14 h: Mostra de artesanía
ACTIVIDADES
- Itinerario polo Monte Pindo coa subida á Moa. Saída ás
10:00h dende o adro da igrexa do Pindo.
Máis información no posto da Asociación, ou ben na web
do Concello.
A MOSTRA DE ARTESANÍA PECHARÁ AO MEDIODÍA
DURANTE OS 4 DÍAS: I EXPO-CARAVANING CARNOTA
Ademais, teremos :
- Grupos tradicionais e concertos
- Demostracións en vivo (cestería, encaixe, taller de reciclaxe para nenos, demostracións de olería, debuxo artístico,
etc.)
POSTOS DE VENDA DIRECTA E DE PROMOCIÓN TURÍSTICA: HOSTALERÍA DE CARNOTA, MARGALAICA (TURISMO MARIÑEIRO) …
PARA XANTAR TEREMOS POLBO, EMPANADAS, MEL, FILLOAS E
PRODUTOS DO MAR.

ESPERÁMOSVOS !!!!!!!
MÁIS INFORMACIÓN TEL. 981857032

