Casa les Cots de Lloberola

25282 Lloberola (LLEIDA)

Tel. 606 42 26 69

MAPA CATALUNYA

a 110 Km de Barcelona
a 80 Km de Lleida
a 110 Km de Tarragona
a 170 Km de Girona

MAPA SEGARRA

Casa les Cots de Lloberola

25282 Lloberola (LLEIDA)

Tel. 606 42 26 69

Des de Barcelona per l’Autovia A2

1. Sortim des de Barcelona i agafem l’autovia A2 direcció Lleida. Passem al costat de Martorell,
Esparreguera, Igualada, Jorba, La Panadella i finalment deixem l’autovia A2 a la sortida Cervera
Est.
2. A la rotonda de Cervera, anem direcció Guissona per la carretera LV-3113. Arribarem a una
rotonda, agafarem direcció Biosca.
3 Quan arribem a Biosca, ens trobem una rotonda i seguirem direcció Solsona. Tot seguit, trobarem
el trencall que ens portarà a Lloberola.
4 Arribats al poble de Lloberola, agafarem la carretera C-451, i just 10 metres desprès, es troba un
trencall a mà esquerra.
5 Seguirem per aquest camí fins arribar a la casa rural de les Cots de Lloberola.

Des de Girona / França per l'Eix Transversal

1. Sortim des de Girona i agafem l'Eix Transversal (C-25) direcció Vic-Manresa-Lleida. Pesarem
a prop de Espinelves i també a prop de Vic i finalment per Manresa.
2. A prop de Calaf, agafarem la carretera C-1412A direcció Torà. Passarem el nucli de Torà i
anirem direcció Biosca per la carretera LV-3113.
3. Quan arribem a Biosca, ens trobem una rotonda i seguirem direcció Solsona. Tot seguit, trobarem
el trencall que ens portarà a Lloberola.
4. Arribats al poble de Lloberola, agafarem la carretera C-451, i just 10 metres desprès, es troba
un trencall a mà esquerra.
5. Seguirem per aquest camí fins arribar a la casa rural de les Cots de Lloberola.

Des de Tarragona / València

1. Sortim des de Tarragona i agafem la carretera N-240 direcció Valls-Montblanc-Tàrrega.
2. A prop de Montblanc seguirem per la carretera C-14 direcció Barcelona-Tàrrega-AndorraLleida-Montblanc.
3. Un cop arribem a Tàrrega, la travessarem tota seguint per el C/Sant Pelegrí, fins arribar a
una rotonda on ens indica Ponts-Guissona-Andorra per Guissona per la carretera L-310.
5. A prop de Guissona arribarem a una rotonda, davant de l'Àrea de Guissona, on
agafarem direcció Biosca.
6. Quan arribem a Biosca, ens trobem una rotonda i seguirem direcció Solsona. Tot seguit,
trobarem el trencall que ens portarà a Lloberola.
7. Arribats al poble de Lloberola, agafarem la carretera C-451, i just 10 metres desprès, es troba
un trencall a mà esquerra.
8. Seguirem per aquest camí fins arribar a la casa rural de les Cots de Lloberola.

