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EL PREU INCLOU AUTOCAR I GUIA ACOMPANYANT

Condicions generals A www.intermediatours.com 

CARXOFADA AL LLUÇANÈS 

  PREU: 45 €

Sortida des del nostre lloc d’origen en direcció a la comarca del 
Lluçanès. Arribada al restaurant situat a Prats de Lluçanès on 
realitzarem l’esmorzar en base a:

PA AMB TOMAQUET I PERNIL
AIGUA, VI I CAFÉ

Tot seguit ens dirigirem a l’autocar per continuar el trajecte i 
realitzar la visita al Monestir de Santa Maria de Lluçà. Aquesta 
visita es realitzarà amb guia del propi monestir. Santa Maria de 
Lluçà era la principal parròquia del terme del castell de Lluçà, 
nucli d`un extens terme que confi gurà una important entitat 
històrica del Lluçanès. A mitjans s.XII es fundà en l’església 
de Santa Maria un monestir canonical. El monestir, regit per la 
regla de Sant Agustí, es consolidà i anar prosperant fi ns a la 
primera meitat del s.XIV, quan la crisi que afectà a tota Europa 
i el mal govern del prior van iniciar una decadència que ja no 
tindria aturador. El Claustre és la gran joia del monestir. Ès una 
petita peça que centra tot el conjunt arquitectònic. De propor-
cions reduïdes i de planta irregular, actualment només té un 
pis d’alçada, ja que el pis superior fou suprimit en les obres de 
1967. En les parets del claustre hi ha  dos  sarcòfags de pedra, 
dels segles XIII i XIV, a més d’altres escultures de pedra treba-
llada penjades en mènsules. Finalitzada a visita ens aproparem 
fi ns al Santuari del Munts. Situat a 1.058 m. d’alçada, és el lloc 
més alt del Lluçanès i per tant una referència visual. En un dia 
clar la vista pot ser impressionant: la Plana de Vic, el Bisaura, el 
Lluçanès, Montserrat, el Pedraforca, els Pirineus, etc. Acabades 
les visites tornarem a Prats de Lluçanès, la capital de la comar-
ca, on realitzarem el dinar en base al següent menú: 

CARXOFES AMB SALSA ROMESCO
****

CREMA DE MARISC
****

BACALLÀ AL FORN
****

POSTRES
****

Pa, vi, aigua mineral
Cava i  cafè amb gotes

Després de dinar tindrem una mica de música i ball A l’hora 
convinguda retorn al nostre lloc d’origen. Fi del viatge i dels 
nostres serveis.
NOTES:
* L’ordre de les visites podrà ser modifi cat sense afectar al seu contingut. 
* Qualsevol intolerància o al.lergia a algun aliment ha de ser comunicada a l’hora de realitzar la 
reserva. Un cop realitzada la reserva no es faran canvis en el menú.
* L’excursió es realitzarà tot i haver previssions de pluja, sempre que les autoritats guver-
namentals no indiquin que hi ha temporal de mal temps amb perill per a l’integritat de les 

 

• Esmorzar i dinar a Prats de Lluçanès.
 
• Autocar “Gran Confort”.
 
• Guia acompanyant de la nostra agència. 

• Visita amb guia local al Monestir de Santa 
Maria de Lluçà. 

• Visita al Santuari dels Munts.

• Assegurança de viatge. 

No inclou: Despesses privades al restaurant, propina, cap 
altre servei no especifi cat en el programa.  

INCLOU:

STA. MARIA DE LLUÇÀ  
SANTUARI DELS MUNTS  - PRATS DE LLUÇANÈS 

GRUPS EXCURSIONS RADIALS

 HORA DE SORTIDA:      08:00 H.

EXCURSIÓ DE GRAN INTERÉS CULTURAL - VISITA GUIADA

EXCURSIONS


