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DESCOBREIX EL
LLUÇANÈS!

Lluçanès, territori per conèixer i viure
experiències memorables, de les que
construeixen records inoblidables. Una
destinació per perdre’s o per retrobar-se,
per compartir o per pensar en un mateix;
per contemplar o per explorar; una
destinació per viure i gaudir tot l’any.
www.turisme.llucanes.cat/turisme
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MIRADORS

El Lluçanès compta amb una xarxa de 13 miradors
repartits per a tots els municipis de la comarca.
Altiplans ondulats, muntanyes colorides, fonts i rieres.
El paisatge del Lluçanès té formes i colors que
canvien al ritme de les estacions.
Descobreix-ne les singularitats
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RUTES AGROALIMENTÀRIES
La ruta del pa. Podràs visitar una finca de pagès
on es cultiva el blat, un antic molí fariner i un
forn de pa on treballen el blat forment. Tindràs
l’opció de realitzar tot el recorregut o punts
concrets.
Reserva la teva visita

Ruta de la llet. Podràs fer
visites guiades a formatgeries
i granges de vaques, cabres i
ovelles fins a la degustació
als restaurants, passant per
l’elaboració de formatges,
iogurts i altres postres
làctiques.
Reserva la teva visita
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CAMINS DEL
LLUÇANÈS

Disposem d’una xarxa de camins i senders per tot el territori:
itineraris familiars, camins de Transhumància, rutes BTT i
molts més! Pots trobar tota la informació dels recorreguts i
tracks.
Camins i senders
Gaudeix de les rutes
Itineraris familiars

LLOCS D’INTeRèS
I ACTIVITATS
Ibers i romans, bruixes i
bandolers, pastors i carlins...
L’ahir que ha forjat el Lluçanès
d’avui. Empremtes que es
reconeixen al territori, en el
patrimoni i els costums, les
llegendes i tradicions vives, les
festes, el caràcter i la forma de
viure. Un territori ple d’història
i vida.
Patrimoni natural i arquitectònic
Viu una experiència
Centres d’interpretació
Museus i col·leccions
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RECOLZA
EL COMERÇ LOCAL

El Lluçanès disposa de productes de
quilòmetre zero amb un gran valor
gastronòmic. Tasta’ls, gaudeix-ne i ajuda a
impulsar el petit comerç al Lluçanès.
Compra als nostres establiments
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RESTAURACIÓ
El territori disposa
d'una important oferta de
restauració que destaca
per treballar amb
productes de proximitat i
de quilòmetre zero. Vine i
gaudeix de la cuina més
tradicional.
Submergeix-te en la nostra cuina

Lluçanès a taula

ALLOTJAMENT
Actualment el Lluçanès
disposa d’una bona xarxa
d’allotjaments. Podeu
escollir entre allotjaments
rurals (en masoveries,
pallisses, cases pairals, etc);
hotels, hostals, fondes i
pensions; o entre un parell de
càmpings o, fins i tot, una
casa de colònies. Els
trobareu tots repartits pel
territori.
Troba la teva millor opció
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DECÀLEG DE BONES
PRÀCTIQUES
El Lluçanès busca bons viatgers. Un turisme discret,
que beneficiï directament la comunitat local i que
ajudi a preservar les singularitats del territori, la
cultura i la identitat. Un turisme responsable per
mantenir l’harmonia del territori.
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1- Planifica el teu viatge
2- Desconnecta de l’estrès i encomana’t del món rural
3- Gaudeix, inspira i comparteix la vida amb la gent que hi viu
4- Descobreix l’essència rural del Lluçanès
5- Cuida la natura, no hi generis residus
6- Conserva i respecta la flora i la fauna
7- Respecta les propietats agrícoles i els ramats
8- Cuida dels camins rurals, enllaç entre poblacions i
habitatges
9- Tasta la gastronomia de la zona i impulsa el comerç local
10- Contribueix per fer del teu viatge una experiència
turística
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T’ESPEREM
AL
LLUÇANÈS!
www.turisme.llucanes.cat/turisme

