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BAIX EBRE, ESCLAT MEDITERRANI CAMÍ DEL MAR 
 
El riu Ebre és l’ànima i l’esquelet d’una comarca com el Baix Ebre, que du el seu nom, 
com no podia ser d’altra manera. Però, això no significa que el seu atractiu turístic es 
redueixi exclusivament al caràcter i l’encant del riu. Perquè si aquesta comarca acaba 
sorprenent el visitant, és pels seus contrastos i la seva diversitat.  
 
Així, és ben cert que el Baix Ebre té un senyor riu amb una variada oferta lúdica i 
turística però, alhora, la comarca és també: el massís amb el cim del Mont Caro de 
1447 m, un paradís per als fans del birdwatching, una destinació ideal per als amants 
del cicloturisme, una gastronomia particular que mai no ha abandonat els productes 
de proximitat... 
 
Es tracta d’una Catalunya que s’expressa de manera diferent, la cala més ignota, la 
platja més verge, una gent alegre, terra de festes, cruïlla de cultures al llarg dels segles, 
refugi de l’últim bandoler del XIX, costa de pirates berberiscos, senders de mar i de 
muntanya, els nens que pedalen i no es queixen, el Renaixement de casa nostra, les 
taronges més sucoses, el marisc més gustós, l’arròs bomba, la Tortosa episcopal, 
l’aclamada via verda, surfing al mar,  trekking a la muntanya, i Història i Cultura en 
majúscula miris on miris, vagis on vagis...  
 

 

“ El riu Ebre és la 
quintaessència de la comarca 
del Baix Ebre, una autèntica 

pàtria d’aigua, un paisatge que 
aclapara, un atractiu turístic de 

primer ordre.” 

© Nòmada Viatges 
 
En definitiva, el Baix Ebre ofereix mil-i-una possibilitats emmarcades, orogràficament, 
entre la segona zona humida més important de la Mediterrània (el Delta de l’Ebre) i un 
dels parcs naturals més meravellosos i desconeguts del país (el Parc Natural dels 
Ports). I no cal dir-ho, tot plegat sota l’omnipresent mirada de l’Ebre, que ve a ser la 
quinta essència d’aquesta terra, una autèntica pàtria d’aigua, un paisatge que 
aclapara, un atractiu turístic de primer ordre. Dos parcs naturals i un riu majestuós 
que, en bona mesura, expliquen que les comarques catalanes de l’Ebre hagin estat 
reconegudes recentment com a Reserva de la Biosfera per la UNESCO.  
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PARC NATURAL DELTA DE L’EBRE, on tothom troba el seu paradís 
 
És indiscutible que el Delta de l’Ebre és un dels paisatges més sorprenents de 
Catalunya. Parc Natural des de l’any 1983, és la segona zona humida més important de 
la Mediterrània, després de la Camarga francesa, amb la qual cosa no és estrany que 
hagin mantingut estrets vincles culturals històricament. Els deltes arreu del planeta 
són un món en si mateix –diferent, en tots els sentits–, i el de l’Ebre confirma 
plenament aquesta regla.  
 
Tot i que els amants del birdwatching considerin el Delta de l’Ebre un lloc privilegiat, 
no cal ser gran cap expert en ocells per contemplar-ne a niuades i meravellar-se 
davant la presència de flamencs o davant el vol d’algunes de les més 300 espècies 
d’aus que hi habiten (del total de 600 espècies catalogades que hi ha a Europa).  
 
L’observació de flamencs (que tenen al Delta de l’Ebre una de les poques colònies 
reproductives de la península) o de la gavina corsa (que concentra al delta el 70% de la 
seva població mundial) és alguna cosa més que un reclam ornitològic. Perquè 
qualsevol visitant, petit o gran, per poc que sàpiga d’aus, no pot fer altra cosa que 
meravellar-se davant la fascinació que produeix la blancor d’un estol de xatracs o el 
color rosa d’una gran colònia de flamencs.  
 

 

“Tot i que els amants del 
birdwatching considerin el  

Delta un lloc privilegiat, 
 no cal ser gran expert en ocells 

per meravellar-se davant la 
presència de flamencs o el vol 
d’algunes de les més de 300 

espècies d’aus que hi habiten.” 

 
Però el Delta de l’Ebre no és tan sols un espai d’un alt valor natural, amb la seva 
riquesa vegetal i faunística com a centre d’interès (més de 700 espècies de flora 
descrites i l’hàbitat aquàtic més extens de Catalunya). El delta és també un territori 
que deu bona part de la seva bellesa a la mà de l’home, que segueix conreant un 75% 
de la seva superfície.  
 
L’equilibri entre la metamorfosi ordenada dels arrossars (que transformen el paisatge 
segons quina sigui l’època de l’any) i la bellesa salvatge de les llacunes, els ullals, les 
platges verges i els salobrars doten al Delta de l’Ebre d’un equilibri hipnòtic, de la justa 
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mesura entre el quefer dels humans i la natura. Qui visita el Delta de l’Ebre, acostuma 
a tornar-hi. Per si tot això fos poc, el Parc Natural del Delta de l’Ebre ha bastit els 
últims 30 anys d’una oferta turística molt variada, que proposa bons allotjaments, una 
gastronomia local típica i una bona pila d’activitats tradicionals per a tot tipus de 
públics.  
 
Per a tots aquells que desitgen perdre’s en una platja d’aspecte desèrtic amb paisatge 
dunar, per a les famílies que volen passejar en bicicleta sense esllomar-se, per als que 
busquen veritablement desconnectar, per als aficionats a la pesca, per als fotògrafs 
que anhelen veure-se-les amb un paisatge tan poc comú que el seu cim més alt fa 4 
metres d’altitud, per als amants dels esports d’aigua, per als amants dels senders i els 
camins naturals i per als que busquen autenticitat en els costums. En resum, el delta és 
ideal tant per als que volen fer activitats com per als que prefereixen fixar la vista en 
l’horitzó i limitar-se a gaudir-ne.  
 
 
PARC NATURAL ELS PORTS, la muntanya que no para 
 
El Parc Natural dels Ports és el tercer de Catalunya per la seva extensió. La seva riquesa 
forestal i faunística va fer que el Govern de la Segona República (l’any 1932) ja es 
plantegés la protecció d’aquest espai, que supera els límits del Baix Ebre i s’estén per 
altres comarques catalanes (Montsià i Terra Alta), de l’Aragó i del País Valencià.  
 
No és estrany, per tant, que el 1966 la serralada fos declarada Reserva Nacional de 
Caça, i per la qual cosa és una destinació tradicional de turisme cinegètic especialitzat. 
 
La immensitat dels Ports (800km quadrats) permet possibilitats ben diverses, 
especialment per als amants de la natura, el senderisme, els esports de muntanya i 
l’espeleologia. Entre els caminadors d’una certa tradició, a Catalunya, els Ports són tot 
un clàssic que permet contemplar, des de les alçades, els Pirineus i les Illes Balears, 
sempre que el dia sigui clar.  
 
I és que els Ports siguin extensos, feréstecs i força desconeguts (almenys per al gran 
públic), no significa, en cap cas, que siguin una serralada que pugui interessar tan sols 
els muntanyencs més experts.  
 
Si bé és cert que el massís presenta travesses i rutes (en bicicleta de muntanya o a 
peu) d’una dificultat molt elevada, també és veritat que ofereix recorreguts senzills i 
activitats de muntanya per a públics fins i tot familiars, gràcies al desplegament 
d’equipaments que va representar la declaració com a Parc Natural l’any 2001. 
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Aquell visitant que no ha trepitjat mai els Ports, en fer-ho, sempre acaba del tot 
sorprès, per no dir al·lucinat. Perquè aquest massís, en segons quins moments, 
sembla que t’hagi permès viatjar a boscúries més típiques del nord d’Europa que de la 
península ibèrica. No és cap broma. De fet, no és casual que els Ports comptin amb el 
bosc de fagedes més meridional de la península (una Reserva Natural extra dins del 
Parc Natural), quan tothom sap que el faig al sud d’Europa és una raresa en tota regla.  
 

  
 
Sumem a la força natural i tel·lúrica dels Ports, l’ànima, la bellesa i el caràcter d’uns 
pobles que han fet de la relació amb la muntanya una manera de viure i on han 
conviscut, al llarg dels segles, amb històries i llegendes de llops famolencs, d’éssers 
mitològics del bosc, del bandoler Panxampla i de l’estada d’un joveníssim Picasso a la 
recerca d’inspiració.  
 
 
TORTOSA, la ciutat que es diverteix amb la història 
 
Tortosa és una ciutat d’una importància cabdal en la Història en majúscules de 
Catalunya, amb la qual cosa no és cap casualitat que hagi estat seu episcopal almenys 
des del segle IV i que llueixi una imponent catedral gòtica. És lògic, per tant, que 
Tortosa conservi un nucli monumental de primer ordre declarat l’any 1976 Conjunt 
Històric Artístic i que, com a fet diferencial, constitueixi l’exponent renaixentista més 
important de Catalunya.  
 
És així que la Història es respira a cada passa en aquesta ciutat, on hi ha restes 
romanes (de l’antiga Dertosa), de l’ocupació musulmana (amb Tortosa com a últim féu 
dels sarraïns a Catalunya), de la presència notable de població jueva en època 
medieval, de muralles i fortaleses cristianes, de palaus nobiliaris renaixentistes i 
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barrocs, del Modernisme a cavall entre els segles XIX i XX, de la guerra de Successió 
espanyola o de la guerra civil del 1936-1939...  
 
Consegüentment, Tortosa és Història, però també és una ciutat prou viva com per 
saber mirar enrere i divertir-se amb el seu passat, com ho demostra cada estiu amb la 
imperdible Festa del Renaixement, que fa sortir tothom engalanat als carrers a 
rememorar l’esplendor renaixentista del segle XVI.  
 
O com també s’evidencia en les visites i recreacions històriques que s’ofereixen tot 
l’any a l’antic call de la ciutat, que acollia una de les comunitats jueves més 
importants de Catalunya entre els segles XII i XV.  
 

“Tortosa conserva un  nucli 
monumental de primer 

ordre i, com a fet diferencial, 
constitueix una de les  

millors mostres del 
Renaixament arquitectònic 

de Catalunya.” 

 
 
Una “Tortosa, ciutat famosa” (per fer honor a una dita popular) que porta el visitant a 
passejar pel nucli antic, on hi ha racons pintorescos en cadascun dels carrers i places, i 
que convida a entendre que passat i present, en segons quins llocs, són la mateixa 
cosa, indiscutiblement. És per això que terrasses, bars, restaurants i botiguetes es 
mostren oberts al carrer en els mateixos llocs on, possiblement, fa segles, ja hi havia 
tavernes, comerç i tallers gremials.  
 
I un cop més, també a Tortosa, com a tot el Baix Ebre, el riu que tot ho aguaita i vigila 
de reüll, com porta segles fent-ho, mentre ens parla d’inundacions reflectides a 
diferents parets de les cases, i al limnògraf de l’església de Xerta, de naufragis fluvials i 
de naus que salpaven del port de la ciutat cap al Mare Nostrum.  
 
 
 
EL RIU, tot navegant una pàtria d’aigua 
 
El riu Ebre no és tan sols el traç blau d’un geògraf en el mapa. Per als pobles riberencs, 
com els del Baix Ebre, l’Ebre és l’artèria per on flueix la saba del territori. Perquè 
l’Ebre, més enllà d’un accident geogràfic, és una pàtria d’aigua amb els seus herois, els 
seus fantasmes, les seves llegendes, els seus mites i la seva història antiquíssima. És 



 
9 

com qualsevol altra pàtria, però amb l’element líquid camí de la mar. És per això que 
Josep Pla va deixar escrit que “el factor d’abstracció comarcal és el corrent d’aigua i el 
fang maternal”. 
 
Dit d’una altra manera, per a la gent de l’Ebre, el riu no és tan sols un ample canal 
d’aigua que pots navegar en piragua o caiac, sinó que al voltant de l’Ebre s’ha forjat 
una personalitat pròpia ben definida.  
 
Una identitat que es manifesta culturalment i folklòricament d’una manera diferent a 
com ho fa a la de la resta de Catalunya, i això es nota en absolutament tot: la parla, el 
paisatge, les festes, els conreus, les tradicions, l’arquitectura, la cuina, la música, els 
balls, la literatura, la història... “Lo riu és vida”, no es cansa de repetir la gent de l’Ebre 
a tots aquells que volen escoltar-los. 
 

 

“La pesca, els kayacs, els llaguts, els vaixells de baix caleatge o les rutes a peu pels 
seus vorals han convertit les activitats lúdiques al voltant del riu en una de les 

principals ofertes turístiques.” 

 
Però més enllà que l’Ebre tingui interès com a paisatge cultural i humà, el riu és, sobre 
totes les coses, un element orogràfic d’una força paisatgística imponent, tant quan 
acoloreix els camps de tarongers com quan s’encaixona brau entre muntanyes.  
 
Un riu que viatja camí del Delta de l’Ebre, i ho fa entre tarongers i oliveres plantades 
damunt marges de pedra seca i al costat d’antigues torres de defensa que ens parlen 
de quan l’Ebre era una autopista de la informació per on circulaven comerciants, idees, 
conceptes, creences, cançons, controvèrsies i xafarderies. 
 
La bona notícia és que l’Ebre, avui dia, torna a poder navegar-se i des del seu interior 
és un mirador excepcional dels pobles, els conreus i els quefers quotidians dels 
homes i les dones. És com si et miressis la Terra des de la Lluna. I ja sigui per la pesca, 
els kayaks, els llaguts, els vaixells de baix calatge o les rutes a peu pels seus vorals, les 
activitats lúdiques al voltant del riu s’han convertit en una de les principals ofertes 
turístiques del Baix Ebre.  
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LA COSTA, on encara queden platges verges 
 
En una costa tan urbanitzada com la mediterrània, el litoral del Baix Ebre representa 
una certa excepcionalitat, i no tan sols pel Delta de l’Ebre i les seves platges verges i 
infinites. Perquè a la costa de l’Ampolla, l’Ametlla del Mar o el Perelló, relativament a 
prop de platges ben dotades de serveis, encara és possible descobrir racons i cales 
solitàries que ens semblarà haver descobert abans que ningú altre, per molt que ja 
fossin trepitjades per pirates berberiscos de fa cinc segles.  
 

 

“Una costa que convida a 
passejar pels antics camins 
de ronda, entre pinedes i 

penyassegats amb 
excepcionals vistes al mar.” 

 
Una costa que convida a passejar pels antics camins de ronda, de poble en poble, 
entre pinedes i penya-segats amb vistes al mar, perquè el senderisme no té per què 
ser tan sols cosa de l’alta muntanya. O a través del GR 92, un sender de gran 
recorregut que travessa Catalunya de nord a sud i que, arran de mar, ens ofereix una 
altra manera de viatjar i conèixer el territori.  
 
I com a traca final i premi absolut, pobles, ports i llotges pesqueres que segueixen 
respirant el sabor d’abans, com si haguessin estat alienes al turisme, i d’on surt un peix 
i un marisc que condensa tots els nutrients i les virtuts de les aigües del mar i del riu 
Ebre. 
 
 
CAMINS NATURALS, voldràs tornar-hi 
 
El Baix Ebre és un lloc ideal per als excursionistes i els amants del trekking i el 
senderisme. I ho és per les nombroses possibilitats que ofereix a tots els municipis, ja 
siguin de costa i d’interior i que permeten mirar-se el paisatge de la comarca i els seus 
pobles des de la perspectiva pausada que et proporcionen els camins que han estat 
utilitzats secularment per la gent de l’Ebre. 
 
Per si no n’hi hagués prou, un parell de propostes de gran recorregut acaben de 
completar i arrodonir l’oferta de trekking i senderisme a la comarca. Així, d’una banda, 
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el GR 92 és un sender que travessa Catalunya arran de mar, de nord a sud, i que 
permet conèixer la costa i el delta de l’Ebre a peu, d’una manera més pausada.  
 
D’altra banda, el Camí Natural de l’Ebre és un sender de gran recorregut que surt de 
Fontibre (Cantàbria) i arriba fins al delta de l’Ebre després de recórrer 1.200 km en una 
quarantena d’etapes. El GR 99 va ser el primer sender a integrar-se a la Xarxa 
d'Itineraris Naturals, en el Programa de Camins Naturals impulsat pel Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i de Medi Ambient  del Govern central. 
 
 
CICLOTURISME, pedals per a tothom  
 
El Baix Ebre és un paradís per als amants de la bicicleta. Tant hi fa que ens agradi la de 
carretera, com si preferim la de muntanya o que el nostre hobby sigui passejar a 
pedals amb la família. I això no és tan sols per l’existència del Camí Natural de l’Ebre 
(el GR99) o la Via Verda de la Val de Zafàn, que ha convertit una antiga línia ferroviària 
entre Aragó i Tortosa en una exitosa ruta en bicicleta per a tots els públics, damunt 
ponts, sota túnels, entre valls i espadats, i que t’invita a seguir pedalant fins la 
desembocadura de l’Ebre, travessant els camps d’arròs.  
 

  
 
 
El Baix Ebre compta també amb una extensa xarxa de camins aptes o adaptats 
expressament per als aficionats a viatjar i descobrir el paisatge des de dalt del selló 
d’una bici. Però l’oferta encara no s’acaba aquí perquè, al capdavall, també hi ha qui 
diu que el Delta de l’Ebre és el lloc ideal per fer turisme familiar en bicicleta, per petits 
que siguin els nens i nenes. És natural.  
 
El delta és tan pla que els pedals semblen anar tot sols, com si el ciclista no hagués de 
fer cap altra cosa que gaudir de l’entorn i mirar de no caure.  
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PAISATGES DE GASTRONOMIA, el paisatge a taula 
 
Ara que, en parlar de gastronomia, tothom proclama les virtuts dels productes de 
Kilòmetre 0, no està de més recordar que hi ha cuines on els productes de proximitat 
mai no han deixat d’entrar-hi. És el cas de les Terres de l’Ebre, on l’agricultura segueix 
proporcionant, en un espai de pocs kilòmetres, un ampli ventall de fruits de la terra 
que, avui dia, en gairebé tots els casos formen part de denominacions d’origen 
protegides (DOP) o d’indicacions geogràfiques protegides (IGP) per la seva excel·lència. 
Com si el bo i millor de tot el Mediterrani, es concentrés en petit en aquesta terra.  
 
És per això que els restaurants no dubten que l’oli ha de sortir de les seves oliveres –
mil·lenàries, en alguns casos–, l’arròs de la DOP Delta de l’Ebre, els cítrics, la IGP 
Clementines de les Terres de l'Ebre, la mel, el peix i marisc dels ports ebrencs, el vi de 
la DO Terra Alta...  
 
Perquè els del Baix Ebre són paisatges amb sabor, i allò que es veu en els camps acaba 
a les taules parades de les cases i els restaurants, que han estat fidels a la cuina i 
rebosteria de tota la vida i això ha permès conservar llepolies com les coques de 
panoli, els pastissets o la gran varietat de cócs. Cosa que no vol dir que, al Baix Ebre, no 
hi hagi restaurants que, a partir dels productes de proximitat i la tradició local, no 
hagin sabut experimentar i anar més enllà. Al Baix Ebre, n’hi ha, fins i tot, amb estrelles 
Michelin. 
 

 

“Els del Baix Ebre són paisatges 
amb sabor, i allò que es veu en 
els camps acaba a les taules de 
les cases i els restaurants, que 

han estat fidels a la cuina i 
rebosteria de tota la vida.” 

© Gastroteca.cat 
 
 
FESTES I ESDEVENIMENTS, el país de totes les festes  
 
Al Baix Ebre sempre hi passen coses, tots els dies, perquè els seus habitants són 
oberts i disposats a la festa en tot moment. De fet, les celebracions a les Terres de 
l’Ebre tenen un toc diferent als de la resta de Catalunya pels seus costums i tradicions, 
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però també perquè tothom es reuneix en penyes i agrupacions, que són l’ànima de la 
Festa majúscula al carrer.  
 
És aquesta vocació festiva de la gent allò que ha fet possible que hi hagi celebracions, 
com la Festa del Renaixement a Tortosa, que s’han consolidat fortament en pocs anys 
i són autèntics referents turístics. O que en el calendari se succeeixin festivals culturals 
i fires que miren de mostrar als visitants el bo i millor de les Terres de l’Ebre.  
 

“El Baix Ebre segueix 
vivint amb el mateix 

vigor les serves festes 
tradicionals més 

antigues on 
l’entusiasme popular 

salta a la vista.” 

 
 
Però, paral·lelament, el Baix Ebre segueix vivint amb el mateix vigor les seves festes 
tradicionals més antigues, des del Corpus a la Mare de Déu del Carme, les processons 
de Setmana Santa o els romiatges. L’entusiasme popular salta a la vista. Aquesta és 
una terra d’arrels profundes, on no hi ha res que sigui mentida. 
 
 

Text de Toni Orensanz 
Periodista, escriptor i guionista 
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MAPA DE SITUACIÓ 
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ACCESSOS A LA COMARCA DEL BAIX EBRE 
 
 

 

El Baix Ebre és un territori de cruïlla entre Catalunya, València i Aragó. 
La zona costanera està comunicada amb l'autopista del Mediterrani AP-7, 
la carretera N-340 i l’autovia A-7 que són el nexe entre França i el sud de la 
Península. Per facilitar els accessos entre Catalunya, l'Aragó i França a través de 
la zona més muntanyosa, trobem la C-12, coneguda com a l'Eix de l'Ebre, que 
agilitza la circulació. Per a connectar la costa i la zona muntanyosa, s'utilitza la C-
42. Aquesta carretera comunica l'Aldea i Tortosa. 

 

Aeroports més propers: 
• Barcelona: 165 Km 
• València: 180 Km 
• Saragossa: 184 Km 
• Reus: 80 Km 

Les distàncies tenen com a punt d'origen la capital del Baix Ebre, Tortosa. 

 

Estacions  de tren: 
• L'Ametlla de Mar 
• L'Ampolla-El Perelló 
•  Camarles-Deltebre, 
• L'Aldea-Amposta-Tortosa.  

Més informació a: www.renfe.es  

 

Estació d'autobusos de Tortosa, amb àmplies possibilitats horàries per realitzar 
desplaçaments tant per les Terres de l'Ebre com direcció Barcelona, València i 
Saragossa. Més informació a: www.hife.es  

 

Port de l'Ametlla de Mar  
Moll de Ponent. Espigó esportiu 
Apartat de Correu 104,  
43860 L'Ametlla de Mar 
Tel: 977 457 240  
www.cnametllamar.com   
 
Port de Calafat 
Port Urbanització Calafat 
43860 L'Ametlla de Mar 
Tel: 977 486 181 / 977 486 214 
 
Port de l'Ampolla 
Av. Marítima Ramon Pous, s/n 
43895 l'Ampolla 
Tel: 977 460 211 
 
Port de Deltebre  
Oficines del Port s/n  
43540 Sant Carles de la Ràpita 
Tel.: 977 740 456 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/N-340
http://www.renfe.es/
http://www.hife.es/
http://www.cnametllamar.com/
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MUNICIPIS, OFICINES DE TURISME i PUNTS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA 
 
Municipis de la comarca del Baix Ebre: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POBLACIÓ OIT TELÈFON ADREÇA WEB I EMAIL 

Tortosa Oficina Turisme del Baix 
Ebre (Consell Comarcal) 977445308 Barcelona, 152  

43500 · Tortosa 
www.baixebre.cat 
turisme@baixebre.cat 

Tortosa Oficina Municipal de 
Turisme Tortosa 977449648 

Rbla. Felip 
Pedrell, 3 
43500 · Tortosa 

www.tortosa.cat 
turisme@tortosa.cat 

Deltebre Oficina Municipal 
Turisme Deltebre 977489679 

Goles de l'Ebre, 
s/n 43580 · 
Deltebre 

www.turismedeltebre.com 
turisme@deltebre.cat  

L’Ametlla 
de Mar 

Oficina Municipal 
Turisme L’Ametlla de 
Mar 

977456477 
Av. Amistat,  s/n 
43860 · L’Ametlla 
de Mar 

www.visitametllademar.com 
turisme@ametllamar.cat 

L’Ampolla Oficina Municipal 
Turisme L'Ampolla 977593011 Rda. del Mar, 12 

43895 · L’Ampolla 
www.ampolla.org 
info@ampolla.org 

El Perelló Oficina Municipal 
Turisme el Perelló 977491021 Lluís Companys, 2 

43519 · El Perelló 
www.elperello.cat 
turisme@perello.altanet.org 

Benifallet Oficina Municipal 
Turisme Benifallet 977462249 

Av. Lluís 
Companys, 3 
43512 · Benifallet 

www.benifallet.altanet.org 
mbenaiges@benifallet.altanet.org 

Camarles Oficina Municipal 
Turisme Camarles 977470040 Trenta-u,  s/n 

43894 · Camarles 
www.camarles.cat 
turismecamarles@tinet.cat 

L’Aldea Oficina Municipal 
Turisme L'Aldea 977450012 Ermita Pol. 7, Parc 

229 · L’Aldea 
www.laldea.org 
scervellera@laldea.org 

Deltebre 
Centre d’Informació del 
PN Delta de l’Ebre. 
Ecomuseu 

977489679 Martí Buera, 22 
43580 · Deltebre 

www.parcsnaturals.gencat.cat/ca/del
ta_ebre  
pndeltaebre@gencat.cat 

Roquetes Centre del visitant al PN 
dels Ports al Baix Ebre 

977500845 
977504012 

Av. de la Val de 
Zafán, s/n.  

www.parcsnaturals.gencat.cat/ports 
pndelsports@gencat.cat  

 
 

http://www.baixebre.cat/
mailto:turisme@baixebre.cat
http://www.tortosa.cat/
mailto:turisme@tortosa.cat
http://www.deltebre.net/
mailto:turisme@deltebre.cat
http://www.visitametllademar.com/
mailto:turisme@ametllamar.cat
http://www.ampolla.org/
mailto:info@ampolla.org
http://www.elperello.cat/
mailto:turisme@perello.altanet.org
http://www.benifallet.altanet.org/
mailto:mbenaiges@benifallet.altanet.org
http://www.camarles.cat/
mailto:turismecamarles@tinet.cat
http://www.laldea.org/
mailto:scervellera@laldea.org
http://www.parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta_ebre
http://www.parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta_ebre
mailto:turisme.deltebre@altanet.org
http://www.parcsnaturals.gencat.cat/ports
mailto:pndelsports@gencat.cat
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PRODUCTES TURÍSTICS  
 
La comarca del Baix Ebre presenta unes característiques singulars que la defineixen i la 
diferencien de la resta de comarques. Un mosaic de contrastos originat a partir de tres 
elements naturals que donen vida als més de 900km2 de territori: el riu, la mar i la muntanya.  

Aquest mosaic de contrastos permet jugar amb el paisatge i decorar cada zona i cada municipi 
amb un color i una olor especial. Això fa que s’hi puguin realitzar múltiples activitats per 
conèixer l’entorn i endinsar-se en la forma de vida dels ebrencs. 

 ACTIVITATS NÀUTIQUES (7): La pesca, els caiacs, els llaguts, els vaixells de baix calatge o les 
rutes a peu per les seves costes, han convertit les activitats lúdiques al voltant del riu i la 
mar en una de les principals ofertes turístiques del Baix Ebre. 

 CICLOTURISME (4): El Baix Ebre és un paradís pels amants de la bicicleta, tant pels que els 
agradi la carretera, la de muntanya o pels que els seu hobby sigui passejar a pedal amb la 
família. Compta amb una Via Verda i una extensa xarxa de camins adaptats pels que vulguin 
descobrir el paisatge a dalt d la bicicleta.  

 ECOTURISME (3): Estades destinades als amants de la natura, l’ecologia i el birdwatching, 
on podran gaudir i fotografiar la diversitat paisatgística que ofereix el Delta de l’Ebre, els 
camps d’arròs, els Ports...  

 SENDERISME (4): Si bé es cert que els Ports presenten travesses amb diferents nivells de 
dificultat, també es veritat que ofereix recorreguts senzills i activitats de muntanya per a 
públics fins i tot familiars amb una gran xarxa de GR, PR i senderes.  

 CULTURA I FORMA DE VIDA (7): La identitat de la gent de l’Ebre es manifesta culturalment i 
folklòricament d’una manera diferent de com ho fa a la resta de Catalunya i això se sent 
quan es visiten els diferents pobles i es comparteixen les seves tradicions. 

 GASTRONOMIA (2) : Els del Baix Ebre són paisatges amb sabor, i allò que es veu en els 
camps acaba a les taules parades de les cases i els restaurants, que han estat fidels a la 
cuina i rebosteria de tota la vida. Cal descobrir aquest paisatges i assaborir la seva 
gastronomia. 

 ALTRES PROPOSTES (4): Visita a l’Observatori de l’Ebre, paquets multiactivitat per famílies, 
per escoles o rutes amb cotxe per trobar al Baix Ebre l’escapada que cada visitant està 
buscant.   
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ACTIVITATS NÀUTIQUES  (7)  
 

 
1. EBRELUXE TOUR 

 

 
Estada de set dies i sis nits amb 
activitats i excursions exclusives 
per a gaudir de la gastronomia i 
d’un paisatge de gran riquesa 

natural i cultural. 
 

 
- EBRETOURSDREAMS - 

www.ebretours.com  

Viatge combinat amb activitats de màxima exclusivitat per gaudir de les Terres de l’Ebre. 
Inclou: excursió en veler per la badia de la Ràpita amb visita a la musclera i degustació de 
marisc, tast de vins i olis mil·lenaris, passeig en catamarà i bany amb tonyines a l’Ametlla de 
Mar, visita al Delta de l’Ebre i diferents àpats en restaurants amb estrella Michelin.  

Adreçat a: gourmets, lux travellers  
Temporada: de juny a setembre 
Paraules clau: exclusivitat, luxe, gastronomia, veler, catamarà, tast de vins i olis 

 
 

 

 
2. CAIAC I COVES SUBMARINES 

 
 

Passeig en caiac pel litoral de  
l’Ametlla de Mar amb un petit  
snorkel per descobrir les coves 

submarines. 
 

 
 

- MAR NATURA -  
www.marnatura.net   

Divertit recorregut en caiac pel litoral de l’Ametlla de Mar. S’arribarà fins a unes fantàstiques 
coves submarines on gràcies a l’snorkel se’n podran veure les seves característiques i descobrir 
la biofauna que hi habita.  

Adreçat a: a tots els públics. 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: caiac, snorkel, natura, aventura 

 

http://www.ebretours.com/
http://www.marnatura.net/
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ACTIVITATS NÀUTIQUES 
 

3. NIT MÀGICA AL DELTA 
 DE L’EBRE 

 

 
 

Sortida nocturna en caiac per 
descobrir l’Illa de Gràcia i sopar 
a l’antic Transbordador Olmos. 

 
 
 

- RIULEBRE - 
www.riualebre.com  

Divertida passejada en caiac per descobrir els paisatges del delta sota els últims raigs de sol del 
dia. Unes fantàstiques vistes per gaudir remant de la zona del delta i de la seva fauna aquàtica. 
El recorregut finalitza amb un sopar de productes de proximitat a l’antic Transbordador Olmos.  

Adreçat a: actius  
Temporada: dates concretes des d’abril a setembre 
Paraules clau: caiac nocturn, aventura, gastronomia, Delta de l’Ebre 

 
 

 

4. RUTES AMB VAIXELL PEL  
DELTA DE L’EBRE 

 
Itineraris per gaudir del paisatge i la 
fauna del Delta de l’Ebre a bord de 

diferents tipus d’embarcacions.   
 
 
 

- CREUERS DELTA DE L’EBRE -
   www.creuersdeltaebre.com  

Recorreguts en vaixell per la desembocadura del riu Ebre, el Riu Mijorn, Sant Jaume d’Enveja i 
Sant Carles de la Ràpita. Paisatges espectaculars per gaudir-los des del riu a sobre d’una 
embarcació de llarga història. Els trajectes poden acabar amb un àpat en algun dels restaurants 
de la zona per degustar la gastronomia del Delta. 

Adreçat a: a tots els públics. 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: creuers, Delta de l’Ebre, ruta en vaixell 

 

http://www.ebretoursdreams.com/
http://www.creuersdeltadelebre.com/
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ACTIVITATS NÀUTIQUES 
 

5. TUNA – TOUR EXPERIENCE 

 

 
 

Experiència única al món que 
consisteix en nadar entre tonyines 

roges, espècie autòctona de la zona. 
 
 
 
 

 

- TUNA-TOUR - 
www.tuna-tour.com    

Una autèntica aventura sota l’aigua per gaudir de moments apassionants en el cinc sentits. 
L’experiència surt del port de l’Ametlla de mar a bord d’un catamarà fins arribar a les piscines 
de tonyina Balfegó on es podrà nedar entre centenars de tonyines roges del Mediterrani. 
Finalment, i arribant al port, es fa una degustació de tonyina.   

Adreçat a: gourmets, famílies, grups  
Temporada: d’abril a octubre  
Paraules clau: aventura, tonyina roja, gastronomia, catamarà, exclusivitat 

 
 

 

 
6. CAIAC PEL RIU EBRE 

 
 
Rutes variades per passejar en piragua 

pel riu Ebre i descobrir la flora, la 
fauna i la cultura dels 

pobles del voltant.  
 

 
- BENIEMOCIONS - 

www.beniemocions.cat  

Itineraris en piragua per paisatges naturals increïbles: meandres, estrets, barrancs, illes verges, 
castells, poblats ibèrics... El visitant navegarà per la que fou una de les principals vies de 
comunicació, comerç i conquesta de la Península Ibèrica. Els seus ulls observaran les mateixes 
imatges que van veure al seu moment vells navegants, comercials, reis, nobles i conqueridors. 

Adreçat a: a tots els públics 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: canoa, piragüisme, natura, cultura, història 

 

http://www.tuna-tour.com/
http://www.naturbikelacala.cat/
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ACTIVITATS NÀUTIQUES 
 

7. TURISME PESQUER  

 

 
 

Un dia de pesca per conèixer 
de prop l’ofici tradicional de la 

pesca de la mà dels seus 
protagonistes. 

 
 
 

 
- TURISME AMETLLA DE MAR - 

www.ametllademar.cat     

Experiència que consisteix en conèixer la jornada pesquera d’una barca tradicional, amb les 
comoditats i el confort que representa fer-ho a bord d’una segona embarcació. S’observaran 
diferents tipus de pesca artesanal i es descobrirà com treballa l’embarcació principal des d’una 
perspectiva diferent. A l’hora de menjar, i de forma opcional, a l’espai gastronòmic “l’Indret” 
es podrà degustar el tradicional “ranxo” mariner, elaborat amb les captures de la barca.  
 
Paral·lelament a aquesta activitat, també es poden realitzar dues experiències més de pesca: 
 

- Arts Majors (Pesca d’Arrossegament): recorregut que permet gaudir del paisatge del 
litoral, conviure amb els pescadors durant tota la seva jornada professional i compartir 
amb ells, el tradicional “ranxo d’abordo” mariner preparat pels pescadors a la mateixa 
barca. Pot ser una activitat de mitja jornada o jornada sencera. 
 

- Arts Menors (Tresmall): activitat que es realitza prop de la costa, a poca profunditat, 
en què s’ensenya l’antiga tècnica de pesca “tresmall”, basada en el “calar” i el “xorrar” 
de les xarxes de pesca. 

 
 

   
 
 

Adreçat a: tot tipus de públic (famílies, grups, escoles...)  
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: pesca artesanal, tradicions, costa 

 

http://www.ametllademar.cat/
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CICLOTURISME  (4) 
 

1. VIA VERDA DE LA VAL  
DE ZAFÀN 

 

 
Una aventura en bicicleta des de  

 l’Aragó al Mar a través de dos  
Parcs Naturals, Els Ports i el  

Delta de l’Ebre. 
 
 
 

- ESTACIÓ DE BENIFALLET -  
www.estaciodebenifallet.com 

D’un a cinc dies, des de l’Estació de Benifallet s’ofereix descobrir una de les Vies Verdes més 
espectaculars de l’Estat: La Via Verda de la Val de Zafàn. Amb aproximadament 130km de 
recorregut, ampliables fins al Delta de l’Ebre i la seva desembocadura, la Via Verda permet 
connectar l’Aragó amb el mar a través de grans contrastos que no deixen indiferents. 

 Adreçat a: adults, famílies i grups. 
Temporada: tot l’any. 
Paraules clau: natura, paisatge, cicloturisme 

 
 

 

 
2. VISITA ALS BÚNQUERS  

AMB BTT 
 

 
Passeig amb bicicleta de muntanya 
 pel GR del litoral del Delta i visita 

als búnquers de la Guerra  
Civil espanyola. 

 
 

- MAR NATURA - 
www.marnatura.net  

Itinerari en bicicleta de muntanya per gaudir d’un passeig cicloturístic per la costa de l’Ametlla 
de Mar. Durant el recorregut, el visitant podrà conèixer la història que s’amaga darrere dels 
búnquers de la Guerra Civil.  

Adreçat a: a tots els públics. 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: memòria històrica, cultura, cicloturisme, guerra civil 

 

http://www.estaciodebenifallet.com/
http://www.naturbikelacala.cat/
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CICLOTURISME 
 

3. VIATGE EN BICICLETA:  
Alcañiz – Desembocadura 

de l’Ebre 

 

 
Recorregut autoguiat per la Via 

Verda, Camí Natural del Baix Ebre i 
Camí de Sirga del Delta de l’Ebre. 

 
 

 
- NÒMADA VIATGES - 

www.nomadaviatges.com  

Viatge combinat de quatre dies en bicicleta que inclou diferents itineraris pels paisatges del 
Baix Ebre. Al primer dia es fa el recorregut d’Alcañiz a Arnes per la Via Verda, al segon d’Arnes 
a Tortosa passant per Horta de Sant Joan, al tercer es fa un itinerari cultural per Tortosa i 
després Camí de Sirga fins a Deltebre i al quart dia s’arriba a la Desembocadura del riu Ebre.  

Adreçat a: grups 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: natura, paisatge, cicloturisme, cultura, via verda, camí de sirga, Tortosa 

 
 

 

4. CONTRASTOS DE PAISATGES 
ENTRE TORRES DE VIGILÀNCIA 

 
Estada de cap de setmana que inclou una 

ruta en bicicleta per antigues torres de 
vigilància de les Terres de l’Ebre. 

 
 
 

- VIU L’EBRE - 
www.viulebre.com  

 

Estada de tres dies i dos nits que inclou l’allotjament, la ruta en bicicleta de “Les Torres del 
Riu”(35km), dos àpats en restaurants típics de Tortosa i Muntells i visita a l’Ecomuseu del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre. Una oportunitat per fer salut i natura en un entorn idíl·lic.  

Adreçat a: a tots els públics. 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: cultura, cicloturisme, Delta de l’Ebre, escapada 

 

http://www.nomadaviatges.com/
http://www.naturbikelacala.cat/
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ECOTURISME (3) 
 

1. ECOSAFARI AL DELTA DE 
L’EBRE 

 

 
Escapada de cap de setmana per 

descobrir el Parc Natural del Delta 
de l’Ebre.  

 
 

Organitzat per Delta Hotel 
www.deltahotel.net 

Estada de tres dies i dos nits d’allotjament al Delta Hotel per endinsar-se al món natural del 
Delta de l’Ebre. L’estada inclou l’allotjament, esmorzar, excursió al Parc Natural del Delta amb 
guia naturalista, caça fotogràfica i observació d’aus, entrada a l’Ecomuseu i un sopar amb 
gastronomia de la zona.  

Adreçat a: a tot tipus de públic 
Temporada: dates concretes des d’abril a setembre 
Paraules clau: birdwatching, gastronomia, Delta de l’Ebre, natura, fauna 
Producte per ser comercialitzat per una agencia de viatges. 
 
 

 

 
2. EXCURSIÓ ORNITOLÒGICA:  

la Gavina Rosa 
 
 

Cap de setmana per endinsar-se en 
els paisatges del Delta de l’Ebre i 

gaudir de la seva fauna. 
 
 

- NÒMADA VIATGES -
   www.nomadaviatges.com  

Itinerari de dos dies en furgoneta i bicicletes per conèixer el Parc Natural del Delta de l’Ebre  i 
gaudir de la seva gran varietat d’ocells. Sense descuidar el riu, les dunes, les llacunes, els 
arrossars i la gastronomia. Uns 50km en furgoneta, 30km en bicicleta i petits recorreguts a peu 
per tal de veure el paisatge i observar els ocells. 

Adreçat a: a tots els públics. 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: birdwatching, cicloturisme, touring amb cotxe, natura 

 
 
 

http://www.deltahotel.net/
http://www.creuersdeltadelebre.com/


 
25 

ECOTURISME 
 

3. UN RIU D’OCELLS 

 

 
Escapada de tres dies per veure les 

ales dels ocells planejant pel  
Delta de l’Ebre. 

 
 

 
- ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS  

DELTA DE L’EBRE -  
www.deltadelebreturisme.com 

Estada de tres dies i dos nits per conèixer la riquesa ornitològica del Delta de l’Ebre i deixar-se 
seduir pel seu parc natural i les més de 300 espècies que s’hi poden trobar.  
 
ITINERARI: 
 
Dia 01: Arribada. Sopar a l’allotjament o per lliure.  
 
Dia 02: Descoberta ornitològica a l’hemidelta esquerre 
Ruta al municipi de Deltebre i visita a l’Ecomuseu del Parc Natural del Delta de l’Ebre. A 
continuació, recorregut per la península del Fangar a peu i observació d’ocells marins. El matí 
acaba amb un bon dinar basat en productes locals a un restaurant típic a Deltebre. A la tarda, 
s’arriba fins la desembocadura de l’Ebre amb vaixell. Sopar a l’allotjament o per lliure. 
 
Dia 03: Descoberta ornitològica a l’hemidelta dret 
Recorregut per les llacunes de l’Encanyissada, la Tancada i la Reserva Natural de Riet Vell per a 
observar la fauna d’aquestes llacunes. A continuació, visita a “Món Natura”, centre 
d’interpretació amb les úniques salines del Delta obertes al públic. La visita finalitza degustant 
un menú típic deltaic en un restaurant a Poblenou o a la Ràpita. 
 
ALLOTJAMENTS QUE HI PARTICIPEN: 
 

- Càmping Ampolla Playa: www.campingampolla.es 
- Irismondiu Allotjament turístic www.irismondiu.net  
- Masia Tinet www.masiatinet.com  
- Hotel del Port*** www.hoteldelport.es  
- Deltahotel www.deltahotel.com 
- Hotel Restaurant Can Batiste www.canbatiste.com  
- Hotel l’Algadir del Delta www.hotelalgadirdelta.com  

 
 

Adreçat a: gourmets, famílies, grups  
Temporada: tot l’any  
Paraules clau: birdwatching, Delta de l’Ebre, gastronomia 

 

http://www.deltadelebreturisme.com/
http://www.campingampolla.es/
http://www.irismondiu.net/
http://www.masiatinet.com/
http://www.hoteldelport.es/
http://www.deltahotel.com/
http://www.canbatiste.com/
http://www.hotelalgadirdelta.com/
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SENDERISME (4) 
 

 
1. POSTA DE SOL A BARCINA I 

BERENAR A LA FRESCA 

 

Excursió de mitja jornada de 
senderisme guiat al Parc Natural 

del Ports per fer el cim de la 
Barcina (1354m). 

 
 

 - GUBIANA DELS PORTS - 
www.gubiana.com   

Itinerari de tarda al cim Barcina dels Ports per veure com la posta de sol pinta de taronja les 
roques del Mont Caro mentre les cabres salvatges surten a pasturar. Per als més valents una 
estona més de caminar per arribar als cingles del Portell i fer fotos espectaculars. Per acabar, 
un berenar-sopar típic de la zona als Pous de la Neu (1.000m). 

Adreçat a: Apta per a persones en forma física moderada i famílies en nens 
Dificultat: Baixa 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: senderisme, Parc Natural els Ports, natura, cabres salvatges, birdwatching 
 
 

 

 
2. UN BOSC DE FADES, LA 

FAGEDA DEL RETAULE 
 

 
Excursió guiada d’una jornada de 

senderisme interpretatiu a la Reserva 
Natural Parcial de les Fagedes dels 

Ports (PN els Ports) 
 
 

- GUBIANA DELS PORTS -  
www.gubiana.com   

La ruta combina l'aproximació a la fageda, en vehicles 4x4, i el recorregut a peu d'unes 5h. La 
presencia al mig del bosc d'arbres monumentals com l'espectacular "Faig Pare" o el "Pi Gros" i 
l'aspecte ombrívol característic de les fagedes, proporciona a la Fageda del Retaule una màgia 
especial pròpia d'un conte de fades. 

Adreçat a: senderistes 
Dificultat: mitja 
Temporada: tot l’any  
Paraules clau: natura, paisatge, senderisme, fauna, flora, ecoturisme 

http://www.gubiana.com/
http://www.gubianadelsports.com/
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SENDERISME 
 

 
3. ELS ESTELS DEL SUD 

 

 

Magnífica travessa de 5 etapes 
que voreja el Parc Natural 

dels Ports i permet descobrir 
tota la diversitat que ofereix 

aquest massís. 
 
 
 
 
 
 

- ESTELS DEL SUD - 
www.estelsdelsud.com  

El recorregut, de prop de 100 km i senyalitzat amb estels blaus, està dividit en cinc etapes i és 
pot iniciar o començar en qualsevol dels cinc punts a partir dels quals s'estructura la ruta. 
L'excursionista haurà de segellar el carnet en cada una de les parades i, d'aquesta manera, al 
final de la travessa obtindrà la samarreta d'Estels del Sud. 

Adreçat a: senderistes 
Dificultat: Mitjana 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: senderisme, Parc Natural els Ports, natura, travessa 
 
 

 

 

 
4. CAMINANT PEL DELTA 

 
 

Experiència guiada enfocada a grups 
que els agradi caminar i vulguin 

descobrir el Delta caminant entre els 
seus paisatges. 

 
 
 

- DELTA POLET - 
www.deltapolet.com 

Itinerari que consta de 6 etapes (és pot fer 1 etapa en 1 dia o les 6 en 6 dies) per conèixer 
caminant els diferents ecosistemes del Delta: Costa i cales, Arrossars i Badia, Dunes i Arenals, 
Platges verges i Llucanes, Riu i illes fluvials i Muntanyes i Vistes panoràmiques.  

Adreçat a: grups 
Dificultat: baixa 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: natura, senderisme interpretatiu, tradicions, paisatge, cultura, ecoturisme 

http://www.estelsdelsud.com/
http://www.deltapolet.com/
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CULTURA I FORMA DE VIDA  (7) 
 

1. UN RIU DE TRADICIONS 

 

 
Escapada per gaudir de les 
tradicions i costums d’un 

territori 
 
 

 
- ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS 

DELTA DE L’EBRE -  
www.deltadelebreturisme.com  

Estada de tres i dos nits per descobrir la singularitat del Delta de l’Ebre vers les seves 
particulars tradicions i costums que sorgeixen de la simbiosi entre l’home i la natura.  Durant 
dos dies, els visitants podran participar en les següents activitats: cultiu tradicional de l’arròs, 
navegació en barquetes de perxar, concurs de birles i demostracions de tirar lo rall.  
 
ITINERARI:  
 
DIA 1: Arribada. Sopar a l’allotjament o per lliure 
 
DIA 2: Descoberta hemidelta esquerre 
Visita al centre d’interpretació de l’Ecomuseu, recorregut guiat pels llocs més carismàtics del 
Parc Natural i realització d’activitats tradicionals. Després, dinar en un restaurant tradicional. 
 
DIA 3: Descoberta hemidelta dret 
Itinerari amb guies i monitors fins al Trabucador, es visitaran els llocs més carismàtics de la 
zona i es visitaran algunes instal·lacions dedicades al cultiu ecològic de l’arròs, la sal i la pesca. 
Es combinaran amb activitats tradicionals dirigides per monitors experimentats. 
 
 
ALLOTJAMENTS QUE HI PARTICIPEN: 
 

- Càmping Ampolla Playa: www.campingampolla.es 
- Irismondiu Allotjament turístic www.irismondiu.net  
- Masia Tinet www.masiatinet.com  
- Hotel del Port*** www.hoteldelport.es  
- Deltahotel www.deltahotel.com 
- Hotel Restaurant Can Batiste www.canbatiste.com  
- Hotel l’Algadir del Delta www.hotelalgadirdelta.com    

 

Adreçat a: tots els públics 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: tradicions, cultura, activitats tradicionals, història del delta  

 

http://www.deltadelebreturisme.com/
http://www.campingampolla.es/
http://www.irismondiu.net/
http://www.masiatinet.com/
http://www.hoteldelport.es/
http://www.deltahotel.com/
http://www.canbatiste.com/
http://www.hotelalgadirdelta.com/
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CULTURA I FORMA DE VIDA 
 

2. SAFARI ECOCULTURAL 
PEL DELTA DE L’EBRE 

 

 
Experiència única per endinsar-
se en la cultura i les tradicions 

del Delta de l’Ebre. 
 
 

 
 
 

- DELTA POLET - 
www.deltapolet.com  

Excursió guiada pel Delta de l’Ebre per: Saber la història, la cultura i la realitat social dels llocs 
que es visiten; Veure els racons més inhòspits i tenir l’experiència visual que atresora el Delta 
de l’Ebre i Participar i gaudir de les exòtiques activitats tradicionals pròpies de la zona. 

Adreçat a: tots els públics 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: tradicions, cultura, ecoturisme, Delta de l’Ebre 

 
 

 

3. TOURS GUIATS PER A  
TURISTES JAPONESOS 

 
Diferents tours temàtics per les  

Terres de l’Ebre destinats al  
turisme japonès.  

 
 

 
 

- DELTANIHON - 
www.deltanihon.com  

Tours guiats per les Terres de l’Ebre per a turistes japonesos. Ofereixen paquets turístics que 
inclouen: transport des d’origen, visites guiades en japonès, dinar en excursions d’un dia i 
pensió complet en estades de diversos dies.  S’ofereixen les següents visites:  Tortosa 
Bimil·lenària, Fotografia la Vall de l’Ebre i el Delta, Torreó de l’Indià –Villaretiro i Tuna-tour. 

Adreçat a: agències de viatge (especialitzades en públic japonès) 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: visites guiades, guiatges, turisme japonès. 

 

http://www.deltapolet.com/
http://www.deltanihon.com/
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CULTURA I FORMA DE VIDA 
 

4. TORTOSA 

 

 
Passejar per Tortosa és una 

invitació a entendre que passat i 
present, en segons quins llocs, és 

la mateixa cosa. 
 

 
 
 
 
 

- TORTOSA TURISME - 
www.tortosaturisme.cat   

Tortosa té un encant especial que la fa única: els seus carrers, la seva gent, el patrimoni 
històric i artístic amb el que compta, els paisatges que l’envolten, el riu Ebre, les festes que s’hi 
viuen, la gastronomia que ofereix, l’oferta comercial que posseeix... Alguns dels atractius 
turístics que té la ciutat, entre d’altres, són els següents: 
 
CATEDRAL DE TORTOSA: és la construcció que millor reflecteix el pas del temps i les petges 
que aquest ha anat deixant a la ciutat. El llegat que atresora fa la seva visita inexcusable. Acull 
l’exposició permanent Santa Maria de Tortosa que permet aprofundir en el coneixement de la 
ciutat i entendre l’històric paper jugat per Tortosa i el seu territori.  
 
VISITES GUIADES “TORTOSA I LA BATALLA DE L’EBRE”: Tortosa va esdevenir una ciutat clau al 
llarg de la Guerra Civil a Catalunya. La ciutat va patir la intensitat dels atacs aeris i un grau de 
destrucció molt elevat. La població fou evacuada i la reconstrucció dissenyada pel franquisme 
perdurà durant 20 anys. (Empresa de guiatges Terra Enllà: www.terraenlla.com)  
 
TORTOSA CARD: targeta turística que permet entrar gratuïtament a l’Exposició Permanent de 
la Catedral, al Centre d’Interpretació del Renaixement, al Centre d’Interpretació de Setmana 
Santa, als Jardins del Príncep i al Museu de Tortosa. Així mateix, permet tenir descomptes en 
establiments de restauració i altres serveis turístics de la ciutat.  
 

  
© Terra Enllà  
 

http://www.tortosaturisme.cat/
http://www.terraenlla.com/
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CULTURA I FORMA DE VIDA 
 

5. LA JUEVA DE TORTOSA 

 

 
Visites teatralitzades pel call 

jueu de Tortosa per conèixer i 
sentir el passat de la comunitat 

jueva a Tortosa. 
 
 

 
- LA JUEVA DE TORTOSA - 

www.lajuevadetortosa.com   

Visita guiada pels carrers del barri jueu de Tortosa de la mà de la Blanca, la jueva que va viure a 
l’Alhama tortosina de finals del s.XV. L’experiència ofereix una manera diferent i apassionant 
de conèixer i sentir aquest lloc emblemàtic de la ciutat de Tortosa.  A través del cant, el gest i 
la paraula, el visitant s’endinsa en el passat de la comunitat jueva a la ciutat.  

Adreçat a: interessats en la cultura i la història d’una ciutat 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: visites teatrallitzades, Tortosa, visites guiades 

 
 

 

6. VISITES AL MUSEU DE 
L’ARRÒS “MOLI DE RAFELET” 

 
Visita guiada a l’únic molí d’arròs 
de fusta i pedra en funcionament 

de tota Catalunya i Espanya. 
 
 
 
 
 

- MOLÍ DE RAFELET - 
www.moliderafelet.com 

Visites guiades al molí on s’explica als visitants el cultiu de l’arròs, l’assecament al sol, com 
entra l’arròs al molí i com passa de closca a integral i finalment a blanc. En acabar la visita, 
s’entra a la sala d’envasat on s’explica cada varietat d’arròs i per a quin plat culinari serveix. 

Adreçat a: tots els públics 
Temporada:  tot l’any. Obren cada dia de la setmana menys diumenge a la tarda. 
Paraules clau: visites guiades, molí d’arròs, gastronomia, tradició, molí de fusta 

 
 

http://www.lajuevadetortosa.com/
http://www.moliderafelet.com/
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CULTURA I FORMA DE VIDA 
 

7. RUTA DELS TEMPLERS A LES 
TERRES DE L’EBRE 

 

 
Experiència en 4x4 per conèixer la 
història de l’Orde del Temple en 

un territori que alberga dos 
impressionants castells i divers 

patrimoni templer.  
 

 
- VIU L’BRE - 

www.viulebre.com    

Escapada cultural de cap de setmana per descobrir el passat templer del Baix Ebre. Inclou una 
nit en un parador de turisme ubicat en una antiga fortalesa templera (a Tortosa), la Ruta dels 
Templers a les Terres de l’Ebre amb 4x4 (organitzada per l’empresa Gubiana dels Ports) i un 
àpat a un restaurant proper a la zona.  

Adreçat a: a tots els públics 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: cultura, templers, castells medievals, escapada, rutes en 4x4, touring amb cotxe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viulebre.com/
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GASTRONOMIA  (2) 
 

1. UN RIU DE SABORS 

 

 
Escapada per descobrir la 

gastronomia del Delta 
 
 
 
 
 
 

- ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DELTA 
DE L’EBRE -  

www.deltadelebreturisme.com  

Estada de tres dies per gaudir d’una gastronomia que combina el millor de la tradició 
centenària dels productors i la innovació constants de la cuina contemporània. 
 
ITINERARI: 
 
DIA 1: Arribada 
Sopar a l’allotjament o lliure 
 
DIA 2:  Descoberta de les delícies gastronòmiques de la badia 
Trajecte en barca per les baties d’ostres i musclos del Delta per conèixer el seu funcionament i 
visita a un viver de musclos per observar el conreu, cria i recollida d’aquests mol·luscs. Després 
degustació de productes autòctons a la badia: ostres i muscos acompanyats de vi blanc i a 
continuació un dinar amb producte local en un restaurant del Delta.  
 
DIA 3: Descoberta del món de l’arròs 
Visita a l’Ecomuseu del Parc Natural del Delta de l’Ebre. Després visita a un camp d’arròs i 
visita a l’únic molí de fusta de tota Catalunya, el Molí del Rafelet. En acabar, dinar gastronòmic 
en un restaurant del Delta.  
 
Allotjaments que hi participen: 
 

- Càmping Ampolla Playa: www.campingampolla.es 
- Irismondiu Allotjament turístic www.irismondiu.net  
- Masia Tinet www.masiatinet.com  
- Hotel del Port*** www.hoteldelport.es  
- Deltahotel www.deltahotel.com 
- Hotel Restaurant Can Batiste www.canbatiste.com  
- Hotel l’Algadir del Delta www.hotelalgadirdelta.com  

 
 

Adreçat a: a tots els públics  
Temporada:  tot l’any 
Paraules clau: gastronomia, sabors del delta, producte de proximitat, local food 

 

http://www.deltadelebreturisme.com/
http://www.campingampolla.es/
http://www.irismondiu.net/
http://www.masiatinet.com/
http://www.hoteldelport.es/
http://www.deltahotel.com/
http://www.canbatiste.com/
http://www.hotelalgadirdelta.com/
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GASTRONOMIA 
 

2. VOLA AL MÓN DE LES 
SENSACIONS 

 

 
Visita guiada al Centre 

d’Interpretació apícola del Perelló 
Mel Muria. 

 
 

 
- MEL MURIA - 

www.melmuria.com   

Recorregut pel món de les abelles on les noves tecnologies permeten al visitant aprofundir de 
manera interactiva i didàctica amb el món de l’apicultura. També es poden fer tallers didàctics 
per visitar les arnes al camp amb vestit d’apicultor, taller d’espelmes, pastissos....  

Adreçat a: tot tipus de públic  
Temporada: Tot l’any de dilluns a diumenge matí (diumenge tarda tancat) 
Paraules clau: mel, apicultura, tradicions, local food 
Pots trobar aquesta activitat al portal de CATALUNYA.COM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.melmuria.com/
http://bookexperience.catalunya.com/ca-ES/Experience/Details/409/tagrada-molt-la-mel
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ALTRES PROPOSTES - (4) 
 

1. VISITA GUIADA A 
L’OBSERVATORI DE L’EBRE 

 

 
Visita als pavellons de 

l’Observatori per conèixer el seus 
instruments, actuals i històrics, i 

observar les taques solars.  
 
 
 

- OBSERVATORI DE L’EBRE -  
www.observatoridelebre.com  

Visita guiada a l’Observatori de l’Ebre, un centre de recerca en geofísica fundat l’any 1904. Una 
experiència per a conèixer de primera mà la recerca que es du a terme i observar les taques 
solars amb el celòstat, un instrument de primers de segle XX.   

Adreçat a: tots els públics 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: ciència, cultura, turisme starlight 

 
 

 

2. VIU EL DELTA EN FAMÍLIA 

 
Escapada de cap de setmana per 

gaudir del Delta de l’Ebre 
 amb la família. 

 
 
 

-  HOTEL RULL -  
www.hotelrull.com   

Estada per descobrir el Delta amb activitats per a tota la família. L’estada inclou: dues nits 
d’allotjament, un dinar/sopar amb menú degustació “Illa de Buda” pels adults i menú infantil 
pels nens, un dia en bicicleta i caiac i un segon dia de recorregut en vaixell per conèixer la 
desembocadura del Delta de l’Ebre.  

Adreçat a: famílies 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: famílies, caiac, cicloturisme, delta de l’Ebre 
Producte per ser comercialitzat per una agència de viatges. 

 

http://www.observatoridelebre.com/
http://www.hotelrull.com/
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ALTRES PROPOSTES 
 

3. EBRESCHOOL 

 

 
Estada de cinc dies/quatre nits 

per descobrir les Terres de l’Ebre 
a través d’activitats formatives i 

lúdiques. 
 

 
 

- EBRE TOURS DREAMS - 
www.ebretours.com   

Paquet turístic dirigit als centres escolars amb activitats que integren la flora i la fauna de les 
Terres de l’Ebre. Cicloturisme per la via verda, birdwatching, activitats nàutiques o passeig en 
vaixell són algunes activitats preparades perquè l’alumnat conegui i aprengui sobre el territori. 

Adreçat a: escolars 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: escoles, formació, territori, caiac, birdwatching 

 
 

 

4. TRAVESSA DELS PORTS CARO –
FREDES EN 4X4 

 
Ruta en 4x4 per gaudir del paisatge 

del Parc Natural dels Ports i 
contemplar la seva fauna. 

 
 
 
 
 
 

- GUBIANA DELS PORTS -  
www.gubiana.com     

Travessia d’una jornada per pistes forestals dels Ports amb vehicles 4x4 i petites excursions a 
peu. Un recorregut entre boscos interminables, on de la mà de guies experts es podran 
identificar variades espècies vegetals, albirar cabres salvatges i aus rapinyaires en vol i visitar 
llocs plens de llegendes. Un àpat en un restaurant muntanyenc completarà la jornada.  

Adreçat a: a tot tipus de públic 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: touring amb cotxe, 4x4, rutes a peu, PN dels Ports, senderisme interpretatiu 

 

http://www.ebretours.com/
http://www.gubianadelsports.com/
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WEBS D’EMPRESES I ENTITATS INDICADES EN LA SECCIÓ DE PRODUCTES 
 
 
Nom empresa/entitat Pàgina web 
Ebretoursdreams www.ebretours.com 
Mar Natura www.marnatura.net  
Riu a l’Ebre www.riualebre.com  
Creuers delta de l’Ebre www.creuersdeltaebre.com 
Tuna Tour www.tuna-tour.com    
Beniemocions www.beniemocions.cat  
Turisme Ametlla de Mar www.ametllademar.cat     
Estació de Benifallet www.estaciodebenifallet.com 
Nòmada Viatges www.nomadaviatges.com 
Delta Hotel www.deltahotel.net 
Associació d’Empresaris Delta de l’Ebre www.deltadelebreturisme.com 
Gubiana dels Ports www.gubiana.com 
Estels del Sud www.estelsdelsud.com 
Delta Polet www.deltapolet.com 
Deltanihon www.deltanihon.com 
Tortosa turisme www.tortosaturisme.cat   
La Jueva de Tortosa www.lajuevadetortosa.com   
Molí de Rafelet www.moliderafelet.com 
Mel Muria www.melmuria.com   
Observatori de l’Ebre www.observatoridelebre.com 
Hotel Rull www.hotelrull.com   
Viu l’Ebre www.viulebre.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ebretours.com/
http://www.marnatura.net/
http://www.riualebre.com/
http://www.creuersdeltaebre.com/
http://www.tuna-tour.com/
http://www.beniemocions.cat/
http://www.ametllademar.cat/
http://www.estaciodebenifallet.com/
http://www.nomadaviatges.com/
http://www.deltahotel.net/
http://www.deltadelebreturisme.com/
http://www.gubiana.com/
http://www.estelsdelsud.com/
http://www.deltapolet.com/
http://www.deltanihon.com/
http://www.tortosaturisme.cat/
http://www.lajuevadetortosa.com/
http://www.moliderafelet.com/
http://www.melmuria.com/
http://www.observatoridelebre.com/
http://www.hotelrull.com/
http://www.viulebre.com/
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Amb el suport de:  

 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

C/ Barcelona 152 

43500 Tortosa 

Teléfono: 977 445 308   

turisme@baixebre.cat  

www.baixebre.cat  

mailto:turisme@baixebre.cat
http://www.baixebre.cat/

