
SERVEIS INCLOSOS: Estància en règim d’a-
llotjament i esmorzar. Vivències exclusives 
amb amfitrió local, tasts i travessia amb vai-
xell. Assegurança bàsica d'assistència en viat-
ge.  Impostos.  

(*) SERVEIS NO INCLOSOS: trasllats i àpats no 
mencionats. Propines. Qualsevol servei no 
mencionat a l’apartat de serveis inclosos, serà 
considerat com a NO inclòs. 
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Mimetitzat amb el paisatge a una  

Reserva Natural  

ITINERARI DESCRIPCIO 

Vine a descobrir el Parc Natural del 
Delta de l’Ebre amb la teva parella, els 
teus amics o la teva família. A aquesta 
zona, declarada Reserva Natural de la 
Biosfera per la Unesco, gaudireu d’una 
agradable passejada amb bici elèctri-
ca, envoltats d'arrossers i una fauna 
molt diversa que els més petits reco-
neixeran a traves d’un didàctic qua-
dern d’activitats. Us nodrireu de la 
cultura del cultiu de l'arròs i la impor-
tància de l’aigua, tastareu la gastrono-
mia local i gaudireu de les millors vis-
tes des dels diferents miradors.  

A “lo Delta”, com ho anomenen els 
locals, trobareu tots els ingredients 
per gaudir d’un cap de setmana dife-
rent envoltats de natura.  

 

Dia 1, Benvinguts a les terres del 
Baix Ebre! 

Dia 2, Al matí ens aproparem al Parc 
Natural del Delta de l’Ebre on Ferran 
ens rebrà amb les bicis elèctriques 
preparades per començar la nostra 
ruta per la Badia del Fangar. Anireu 
fent paradetes estratègiques per 
observar amb els prismàtics les dife-
rents especies d’animals que viuen a 
l'àrea, serà una jornada molt amena i 
enriquidora combinant esport, cultu-
ra i natura. Al Delta de l’Ebre són 
especialistes en arrossos, sens dubte! 
No deixeu de tastar-los als seus res-
taurants típics a la vora del riu.  

Dia 3, Després d’esmorzar i fer el 
check-out anirem fins a Camarles per 
visitar l’antic molí, adaptat avui dia a 
un espai que ens vol donar a conèi-
xer la historia del cultiu de l'arròs, les 
eines que es feien servir i les festes 
que es celebraven al voltant de la 
principal activitat de la zona. També 
tastareu un saborós licor d'arròs. Res 
millor per acabar aquesta escapada 
màgica que una travessia en vaixell 
pel Delta de l’Ebre! 

 

  

Sóc en Ferran, et descobriré molts 
racons màgics del Delta  

Preu     290€ (*) 
Estància: 3 dies i 2 nits amb AD 
Punt d'arribada: directe al teu allot-
jament 
Autèntic: Descobrir l’entorn i els  
cultius de l'arròs. 

Amfitrió Àpats Allotjament 


