SORPRÈN-TE

AMB L’OFERTA D’OCI,
CULTURA I PATRIMONI
HISTÒRIC

Anima’t a descobrir l’oferta artística a través
de les diverses propostes d’oci, culturals i
patrimonials. Tingues cura dels espais que
visites i descobreix els valors locals que s’hi
amaguen.

L’Hospitalet és una ciutat moderna, innovadora
i sostenible, per això vol que el veïnat i les
persones que la visiten convisquin de manera
equilibrada i respectuosa.
Algunes idees per fer de la teva estada una
visita responsable.

DONA SUPORT

AL COMERÇ DE PROXIMITAT
I A L’ECONOMIA LOCAL
Coneix l’oferta d’artesania, restauració i
comerços de proximitat, hi trobaràs una
àmplia oferta de productes i serveis de gran
qualitat, mentre col·labores al desenvolupament econòmic local.

RESPECTA

EL DESCANS DEL VEÏNAT
Gaudir de la nit i la seva llibertat és compatible
amb el descans de la ciutadania. Respecta les
hores de son i abaixa el volum durant la nit.

DESCOBREIX

LES TRADICIONS
I LA CULTURA LOCAL

Mostrar interès per les tradicions, les expressions culturals i l’idioma local, t’ajudarà a
conèixer la ciutat que t’acull i la comunitat que
hi viu, millorant la teva visita.

L’HOSPITALET
VISITA-LA,
ESTIMA-LA,
CUIDA-LA
GUIA DE BONES
PRÀCTIQUES
TURÍSTIQUES

GAUDEIX

MOU-TE

DE LA NOSTRA GASTRONOMIA

AMB TRANSPORT SOSTENIBLE

Seu a taula i gaudeix de la proposta gastronòmica pròpia de la ciutat. La cuina de cada
territori és un element de descoberta i
coneixença del clima, la història i els productes
de proximitat, entre d’altres aspectes.

Mou-te sempre que et sigui possible de
manera sostenible, bé sigui amb transport
públic o amb mitjans alternatius que impactin
de la menor manera possible a la vida de la
ciutat.

CUIDA

I GAUDEIX EL MEDI AMBIENT
Ajuda a preservar els ecosistemes de L’Hospitalet, gaudint de productes, serveis i experiències que garanteixin respecte per l’entorn i un
ús sostenible dels recursos naturals.

UTILITZA

RESPONSABLEMENT
EL TEU ALLOTJAMENT
Tracta l’allotjament que has escollit per a la
teva estada, com si fos casa teva. L’oferta
hotelera de la ciutat treballa per fer-te sentir el
més còmode possible, col·labora respectant-ne
les instal·lacions.

