
1. Mas Terricabras  
(Oristà. 699713826 / 629534251)

Explotació agrícola i ramadera de porcí i 

vaques de pastura. S'hi  cultiven farratges 

propis, així com cereals, colza, el reconegut 

cigró d’Oristà i blat forment.

2. Formatges de Lluçà 
(Lluçà.619728079)

Explotació ramadera de cabres alpines de 

pastura i petita formatgeria artesana que 

elaboren formatges de llet crua. Visita a la granja

3. Soler de n’Hug 
(Prats de Lluçanès-686793647)

Explotació familiar de Prats de Lluçanès 

dedicada a l'agricultura i a la ramaderia 

amb escorxador propi (oví i cabrum) i 

carnisseria. Visita a granja

Explotacions visitables
Visites gratuïtes

Restaurants

Allotjaments

+ info: www.benvingutsapages.cat

Lluçanès
Visites gratuïtes a les 
explotacions, menús 

de productes locals als 
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allotjaments i activitats 
complementàries
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5. Bar Sport 
(Olost, 938129193)

6. Restaurant ‘La Mola’
(Santa Creu de Jutglar, 938880452)

7. Fonda la Primitiva
(Lluçà, 628631246)

8. Vinyes Grosses
Masia amb més d’un segle d’antiguitat, restaurada 

per a poder-vos oferir totes les comoditats. 

(Sant Agustí de Lluçanès, 

683522049/info@vinyesgrosses.com)

Oferta especial durant el cap de setmana del BaP
L'establiment ofereix un pack de 6 cerveses fetes a casa, 

GATFER CERVESA ARTESANA. Un pack de 6 cerveses per 

unitat de casa reservada.

Activitats Complementàries 

4. Bocins d'Olost: Vine a tastar els 
productes locals
L'objectiu d'aquesta activitat, emmarcada dins la Fira del 

formatge de pastor i llet crua, és mostrar als participants 

els productes 'estrella' del poble. Per aquest motiu farem 

una presentació de cadascun d'ells i tot seguit els 

deixarem tastar. 

Es tractarà de productes elaborats pels dos forns d'Olost 

(Cal Parra i Sant Adjutori), per la carnisseria Cal Serrat, per 

la cerveseria Kibus i les formatgeries Betara i Reixagó. Tots 

són d'elaboració pròpia i en alguns casos han estat 

premiats o compten amb ingredients típics del territori, 

com el blat forment.

Diumenge 3 d’octubre: 

de 10: 15h a 11:15h; de 11:30h a 12:30h.  Preu: 5€

Reserves: lespairocaguinarda@gmail.com 

620 83 71 50 / 93 888 02 11

Reserves obligatòries 

a travès del portal web: 

benvingutsapages.cat


