
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.  
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El Lluçanès és un 
territori ideal per a 
descobrir-lo amb 

família 

Lluçanès amb família 

https://turisme.llucanes.cat/paquets-experiencies/llucanes-amb-familia/
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El Lluçanès és un indret idoni per 
acostar-se amb la teva parella i 

passar un magnífic cap de 
setmana amb bona companyia. 

Indrets meravellosos, 
gastronomia única i activitats que 

et faran gaudir d’una gran 
experiència! 

Lluçanès amb parella 

https://turisme.llucanes.cat/paquets-experiencies/llucanes-amb-parella/
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Estada al Lluçanès 
dedicada a un públic 

sènior, ideal per a 
descansar i gaudir 

del patrimoni 
cultural i natural que 

aquest territori 
ofereix 

Lluçanès sènior 

https://turisme.llucanes.cat/paquets-experiencies/llucanes-senior/
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Petites ermites i capelles, 
joies arquitectòniques, o 

grans esglésies imponents 
són testimonis del llegat 
patrimonial de la nostra 

història. Descobreix les més 
top del nostre territori 

gaudint d’una experiència 
inoblidable al Lluçanès! 

Descobreix les joies del romànic 

https://turisme.llucanes.cat/paquets-experiencies/joies-del-romanic-del-llucanes/
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Gaudeix de tres/quatre 
dies dedicats a la bici de 
muntanya recorrent gran 

part del Lluçanès on 
combinaràs paisatges 
feréstecs, recorreràs 

muntanyes i descobriràs 
els grans pobles del 

nostre territori 
 

 

 
 
 
 

Descobreix les rutes 

http://www.turisme.llucanes.cat/turisme/craft-and-commerce?s_category_id=2
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Indrets envoltats de 
llegendes, màgia i 

enigmes, personatges 
històrics i processos de 
bruixeria documentats, 
fires, bruixes, dimonis o 

dones sàvies, formen part 
de l’imaginari col·lectiu, de 

creences antigues i fets 
històrics del Lluçanès 

 

Bruixeria al Lluçanès 

https://turisme.llucanes.cat/paquets-experiencies/cap-de-setmana-bruixeria/
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Espais d’interès natural i 
paisatgístics. Són indrets 

que cal preservar i respectar. 
Espais bonics i tranquils, 

ideals per fer silenci, escoltar 
i observar el paisatge, la flora 
i fauna que hi viu. Cal evitar 

tocar i agafar animals i 
plantes per tal de preservar-

ne l’hàbitat 
 

Lluçanès natural 

https://turisme.llucanes.cat/paquets-experiencies/10-racons-naturals-del-llucanes/
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Grans esglésies, robustes, 

imponents, de façanes 
decorades amb timpans, 

motllures, falses pilastres amb 
capitells amb volutes i fulles, 

guardapols i ornaments 
neoclàssics, s’aixequen mirant 
al cel; testimonis d’una època 
de bonança econòmica i gran 

expansió demogràfica al 
Lluçanès 

Barroc-neoclàssic 

https://turisme.llucanes.cat/paquets-experiencies/top-6-barroc-neoclassic-llucanes/
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