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Durada:
4 dies / 3 nits

A qui va dirigit?
Grups (8 pax – veure altres possibilitats)
Per experts i principiants

Què inclou?
! Allotjament i mitja pensió
! Servei de guia i transport 

durant tota l’estada

! Transfer des de 
l’Aeroport de BCN

! Binocles i telescopi

Observacions:
Suplement per habitació individual: 45!
Pícnics: 8,50! per persona i dia
Es realitza en col·laboració amb www.audouinbirding.net

Contacte:
DELTA HOTEL SL
Telèfon: 977480046
Correu electrònic: reserves@deltahotel.net
Web: http://deltahotel.net

#birdwatching #natura 
#fotografia 

SAFARI A LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA

442!
(preu per 

persona en 
hab. doble)

Vine a gaudir d’un safari faunístic i cultural de la mà d'experts en el 
Parc Natural. L'objectiu és l'observació de les aus i en especial els 
flamencs, que són les estrelles d'aquest Parc Natural amb una gran 
diversitat de paisatges. Programa: 
Dia 1 Recollida a Barcelona/aeroport transfer Delta de l’Ebre. Si tenim 
temps excursió per la tarda
Dia 2 Visita de tot el dia pel Parc Natural del Delta de l’Ebre 
Dia 3 Visita de tot el dia al Parc Natural dels Ports
Dia 4 Transfer Barcelona/aeroport



Durada:
3 dies / 2 nits

A qui va dirigit?
Grups (8 pax – veure altres possibilitats)
Per experts i principiants

Què inclou?
! Allotjament i mitja pensió
! Servei de guia i transport 

durant tota l’estada

! Transfer des de 
l’Aeroport de BCN

! Binocles i telescopi

Observacions:
Suplement per habitació individual: 30!
Pícnics: 8,50! per persona i dia
Es realitza en col·laboració amb www.audouinbirding.net

Contacte:
DELTA HOTEL SL
Telèfon: 977480046
Correu electrònic: reserves@deltahotel.net
Web: http://deltahotel.net

#birdwatching #natura 
#fotografia 

SAFARI AL DELTA DE L’EBRE

317!
(preu per 

persona en 
hab. doble)

Vine a gaudir d’un safari faunístic i cultural de la mà d'experts en el 
Parc Natural. L'objectiu és l'observació de les aus i en especial els 
flamencs, que són les estrelles d'aquest Parc Natural amb una gran 
diversitat de paisatges. 

Programa: 
Dia 1 Recollida a Barcelona transfer Delta de l’Ebre. Si tenim temps 
excursió per la tarda
Dia 2 Visita de tot el dia pel Parc Natural del Delta de l’Ebre 
Dia 3 Transfer Barcelona



Durada:
2 dies / 1 nit

A qui va dirigit?
Grups (8 pax – veure altres possibilitats)
Per experts i principiants

Què inclou?
! Allotjament i mitja pensió
! Servei de guia i transport 

durant tota l’estada

! Transfer des de 
l’Aeroport de BCN

! Binocles i telescopi

Observacions:
Suplement per habitació individual: 20!
Pícnics: 8,50! per persona i dia
Es realitza en col·laboració amb www.audouinbirding.net

Contacte:
DELTA HOTEL SL
Telèfon: 977480046
Correu electrònic: reserves@deltahotel.net
Web: http://deltahotel.net

#birdwatching #natura 
#fotografia 

DELTA DE L’EBRE EXPRESS 

194!
(preu per 

persona en 
hab. doble)

Vine a gaudir d’una experiència de descoberta, a nivell faunístic i 
cultural, de la mà d'experts en el Parc Natural. L'objectiu és 
l'observació de les aus i en especial els flamencs, que són les 
estrelles d'aquest Parc Natural amb una gran diversitat de paisatges. 

Programa: 
Dia 1 Recollida a Barcelona pel mati i transfer al Delta de l’Ebre. 
Excursió per la tarda
Dia 2 Visita del Parc Natural i transfer a Barcelona



Durada:
2 dies / 1 nit
La durada de l’activitat / excursió és de 8 hores

A qui va dirigit?
Grups (8 pax – veure altres possibilitats)
Per experts i principiants

Què inclou?
! Allotjament i mitja pensió
! Binocles i telescopi

! Servei de guia i 
transport en furgoneta 
durant tota l’estada

Observacions:
Suplement per habitació individual: 15!
Pícnics: 8,50! per persona
Es realitza en col·laboració amb www.audouinbirding.net

Contacte:
DELTA HOTEL SL
Telèfon: 977480046
Correu electrònic: reserves@deltahotel.net
Web: http://deltahotel.net

#birdwatching #natura 
#fotografia 

BIRDWATCHING AMB GUIA

127!
(preu per 

persona en 
hab. doble)

Vine a gaudir d’una experiència de descoberta, a nivell faunístic i 
cultural, de la mà d'experts en el Parc Natural. 
L'objectiu és l'observació de les aus i en especial els flamencs, que 
són les estrelles d'aquest Parc Natural amb una gran diversitat de 
paisatges. 

Programa: 
Recollida al Delta Hotel pel mati i visita al Delta de l’Ebre.
Excursió de 8 hores



Durada:
1 dia

A qui va dirigit?
Parelles / Famílies

Què inclou?
Dinar o sopar amb menú degustació Delta (entrants + arròs 
+ postres i beguda) amb productes de temporada
Lloguer de bici BTT durant tot el dia

Observacions:
A més, us oferim la possibilitat de que, si veniu amb transport 
públic, us portem les bicis: Renfe-L’Ampolla (5! suplement)

Contacte:
DELTA HOTEL SL
Telèfon: 977480046
Correu electrònic: reserves@deltahotel.net
Web: http://deltahotel.net

#família #cicloturisme 
#gastronomia #natura

DELTABICI 

38!
(preu per 
persona)

Us animem a descobrir el Delta de l’Ebre, la seva desembocadura o 
la Platja de la Marquesa amb bicicleta, a través dels itineraris  
senyalitzats del Parc Natural (2 – 3 – 5 – 8 – 9), propers al nostre 
hotel.
Així, en un un entorn únic, el Delta Hotel es situa entre jardins 
naturals formats per una llacuna típica del Delta, amb les seves illes 
i una vegetació autòctona.
El restaurant té unes magnífiques vistes dels arrossars del Delta i, 
en ell, podreu degustar-hi el millor producte de qualitat i proximitat 
(Menú Degustació amb productes de temporada)



Durada:
3 dies / 2 nits

A qui va dirigit?
Parelles

Què inclou?
Dues nits d’allotjament i esmorzar
Menú GastroDelta (entrants + arròs + postres i beguda) 
Un menú pensió
Lloguer de bici BTT durant un dia

Observacions:
* Preu per persona en habitació doble
S’inclou també detall de benvinguda amb copa de vi DO Terra 
Alta

Contacte:
DELTA HOTEL SL
Telèfon: 977480046
Correu electrònic: reserves@deltahotel.net
Web: http://deltahotel.net

#parelles #cicloturisme 
#natura #gastronomia

PEDALADA AMB SABOR

119!
(preu per 
persona*)

Gaudiu d’una estada en un lloc tranquil, prestigiós i còmode, 
situat en un entorn únic, al bell mig del Delta de l’Ebre, i 
descobriu tot el que aquest paisatge ens regala, amb bicicleta i 
al vostre ritme i conveniència.

A més, us oferim degustar el millor producte de qualitat i 
proximitat, el nostre menú GastroDelta, que us permetrà 
alimentar la vostra memòria gustativa i despertar noves 
emocions.



Durada:
2 DIES / 1 NIT 

A qui va dirigit?
Famílies / grups / cicloturistes

Què inclou?
! Allotjament en hab. 

compartides de 2 a 6 pax.
! Manutenci!" complerta 
! Lloguer de bicicletes + 

casc + kit de reparacions

! Trasllat diari d’equipatges
! Trasllat des del final de la 

ruta fins al vehicle
! Assistència durant la ruta
! Assegurances d’accidents 

i responsabilitat civil

Observacions:
EL PREU NO INCLOU:
! El transport fins a l’inici i des del final de l’estada
! Pícnic del primer dia
! Serveis no descrits en el programa

Contacte:
ESTACIÓ DE BENIFALLET. Vicent Ibàñez Martí (652 940 703)
Correu electrònic: info@estaciodebenifallet.com
Web: www.estaciodebenifallet.com

#cicloturisme #natura
#ViaVerda

UN TAST DE LA VIA VERDA 
Inicieu-vos a la Via Verda de la Val de Zafán a través d’aquesta 
proposta que us permetrà descobrir Horta de Sant Joan abans de 
sortir, visitar el seu museu Picasso, posar el peus a les aigües del 
Santuari de la Fontcalda i gaudir de sorprenents paratges naturals.

DETALL DEL RECORREGUT:
Primer dia: Horta de Sant Joan – Antiga Estació de Benifallet (25km)
Allotjament: Antiga Estació de Benifallet
Segon dia: Estació De Benifallet – Tortosa (25km)

A partir de

130!
(preu  per 
persona)



Durada:
3 DIES / 2 NITS 

A qui va dirigit?
Famílies / grups / cicloturistes

Què inclou?
! Allotjament en hab. 

compartides de 2 a 6 pax.
! Manutenci!" complerta 
! Lloguer de bicicletes + 

casc + kit de reparacions

! Trasllat diari d’equipatges
! Trasllat des del final de la 

ruta fins al vehicle
! Assistència durant la ruta
! Assegurances d’accidents 

i responsabilitat civil

Observacions:
EL PREU NO INCLOU:
! El transport fins a l’inici i des del final de l’estada
! Pícnic del primer dia
! Serveis no descrits en el programa

Contacte:
ESTACIÓ DE BENIFALLET. Vicent Ibàñez Martí (652 940 703)
Correu electrònic: info@estaciodebenifallet.com
Web: www.estaciodebenifallet.com

#cicloturisme #natura
#ViaVerda

LA INTEGRAL: D’ALCA/IZ A TORTOSA
Descobriu la Via Verda i allotgeu-vos en antigues estacions de 
tren rehabilitades, cases de turisme rural i hostals/hotels. 
Proposta de 3 dies que us permetrà visitar la ciutat d’Alca#iz 
abans de sortir, travessar el túnel de l’equinocci a Valdealgorfa, 
gaudir del descans en antigues estacions de tren i descobrir la 
bimil·len$ria Tortosa abans de marxar.

DETALL DEL RECORREGUT:
Primer dia: Alcañiz – Antiga Estació de Cretes (43km)
Segon dia: Estació de Cretes – Estació de Benifallet (36km)
Tercer dia: Estació de Benifallet – Tortosa (25km)

A partir de

230!
(preu  per 
persona)



Durada:
4 DIES / 3 NITS 

A qui va dirigit?
Famílies / grups / cicloturistes

Què inclou?
! Allotjament en hab. 

compartides de 2 a 6 pax.
! Manutenci!" complerta 
! Lloguer de bicicletes + 

casc + kit de reparacions

! Trasllat diari d’equipatges
! Trasllat des del final de la 

ruta fins al vehicle
! Assistència durant la ruta
! Assegurances d’accidents 

i responsabilitat civil

Observacions:
EL PREU NO INCLOU:
! El transport fins a l’inici i des del final de l’estada
! Pícnic del primer dia
! Serveis no descrits en el programa

Contacte:
ESTACIÓ DE BENIFALLET. Vicent Ibàñez Martí (652 940 703)
Correu electrònic: info@estaciodebenifallet.com
Web: www.estaciodebenifallet.com

#cicloturisme #natura
#ViaVerda

D’ALCA/IZ AL MAR PER LA VIA VERDA. 
L’AVENTURA!
Descobriu la Via Verda i allotgeu-vos en antigues estacions de tren 
rehabilitades, cases de turisme rural i hostals/hotels. Proposta de 4 dies 
que us permetrà visitar la ciutat d’Alca#iz abans de sortir, descobrir 
l’Assut de Xerta, gaudir de l’observaci!" d’ocells al Parc Natural del Delta, 
sorprendre-us amb el Pont Penjat d’Amposta i tocar mar a la 
desembocadura de l’Ebre. Recorregut:
Primer dia: Alcañiz – Antiga Estació de Torre del Compte (33km)
Segon dia: Estació Torre del Compte – Antiga Estació de Benifallet 
(57km)
Tercer dia: Estació de Benifallet – Amposta (38km)
Quart dia: Amposta – Desembocadura de l’Ebre (33km)

A partir de

350!
(preu per 
persona)



Durada:
5 DIES / 4 NITS

A qui va dirigit?
Famílies / grups / cicloturistes

Què inclou?
! Allotjament en hab. 

compartides de 2 a 6 pax.
! Manutenci!" complerta 
! Lloguer de bicicletes + 

casc + kit de reparacions

! Trasllat diari d’equipatges
! Trasllat des del final de la 

ruta fins al vehicle
! Assistència durant la ruta
! Assegurances d’accidents 

i responsabilitat civil

Observacions:
EL PREU NO INCLOU:
! El transport fins a l’inici i des del final de l’estada
! Pícnic del primer dia
! Serveis no descrits en el programa

Contacte:
ESTACIÓ DE BENIFALLET. Vicent Ibàñez Martí (652 940 703)
Correu electrònic: info@estaciodebenifallet.com
Web: www.estaciodebenifallet.com

#cicloturisme #natura
#ViaVerda

L’ORIGEN: DE LA PUEBLA DE H0JAR A ST. 
CARLES DE LA R1PITA
Descobriu la Via Verda i allotgeu-vos en antigues estacions de tren 
rehabilitades, cases de turisme rural i hostals/hotels. Proposta de 4 
dies que us permetrà travessar terres de tambors, descobrir el 
Puente de la Torica, gaudir dels paisatges del Parc Natural dels Ports, 
visitar el museu Picasso a Horta de Sant Joan i tocar mar a la badia 
dels Alfacs. RECORREGUT:
Primer dia: Puebla de Híjar – Alcañiz (33 Km)
Segon dia: Alcañiz – Estació Cretes (43 Km)
Tercer dia: Estaci!" Cretes – Estaci!" Benifallet 36 Km)
Quart dia: Estaci!" Benifallet - Amposta (38 Km)
Cinquè dia: Amposta – Sant Carles de la Ràpita (25 Km)

A partir de

450!
(preu per 
persona)



Durada:
Mig dia o un dia sencer

A qui va dirigit?
Famílies / grups / cicloturistes

Què inclou?
! Bicicleta elèctrica
! Casc
! Assegurança

! Assistència en ruta.
! GPS opcional: 6! (un per 

grup).

Observacions:
Preu: 22! mig dia / 27! dia complet
Disponible durant tot l’any 

Contacte:
DELTACLETA
Persona de contacte: Ferran Folch Sillaurren (648725862)
Correu electrònic: info@deltacleta.cat
Web: www.deltacleta.cat

#família #cicloturisme #natura 
#bicicleteselèctriques

EN BICICLETA PER LA BAHÍA DEL 
FANGAR I BASSA DE LES OLLES
Si el que voleu es estar en contacte amb l’aigua, no us podreu 
perdre aquesta ruta vora la Badia del Fangar. Un espectacle 
natural que combina les activitats tradicionals de la pesca amb el 
cultiu del musclo i l’ostra a les “muscleres”. Tindreu l'oportunitat 
de reconèixer l'essència de les platges salvatges i desertes. Un 
paisatge excepcional que deixarà hipnotitzats als amants de la 
fotografia. Gaudiràs d’un petit viatge pel Delta i, gràcies a les 
nostres bicicletes elèctriques, ho fareu sense gaire esforç, d’una 
manera fàcil, divertida i sobretot sostenible. 

A partir de

22!
(preu per 
persona)



Durada:
Mig dia o un dia sencer
Disponible durant tot l’any 

A qui va dirigit?
Famílies / grups / cicloturistes

Què inclou?
! Bicicleta elèctrica
! Casc
! Assegurança

! Assistència en ruta.
! GPS opcional: 6! (un per 

grup).

Observacions:
22! mig dia / 27! dia complet
Hi ha la possibilitat de pre-contractar i fer la reserva en algun 
dels restaurants que ens trobem la ruta.

Contacte:
DELTACLETA
Persona de contacte: Ferran Folch Sillaurren (648725862)
Correu electrònic: info@deltacleta.cat
Web: www.deltacleta.cat

RUTA CICLOTURISTA PEL CAMÍ DE 
L’EBRE FINS LA DESEMBOCADURA

A partir de

22!
(preu per 
persona)

Des de la població de Deltebre, podreu realitzar un passeig 
agradable en el que gaudireu d'un còmode carril bici fins la 
desembocadura d’un dels rius més importants a l’estat 
espanyol, amb els seus 910km de recorregut. Un cop allí, 
sentirem la fusió entre el riu i el mar amb tot el seu esplendor 
paisatgístic. Tornarem a Deltebre pel ben mig dels arrossars i el 
camí fluvial. El GPS instal·lat a la bici us guiarà i la bicicleta us 
portarà. 

#família #cicloturisme #natura 
#bicicleteselèctriques



Durada:
Mig dia o un dia sencer, depenent de si es dina o no durant 
la ruta. 

A qui va dirigit?
Famílies / grups

Què inclou?
! Bicicleta elèctrica
! GPS
! Activitat (visita)

! Per al lloguer d'accessoris 
consultar les tarifes

Observacions:
A partir de 26! amb visita lliure al centre I 28! amb visita 
guiada (la visita té una durada aprox. de 2h).
Els infants que no portin bicicleta hauran d'abonar només 
l'entrada al centre.

Contacte:
DELTACLETA
Persona de contacte: Ferran Folch Sillaurren (648725862)
Correu electrònic: info@deltacleta.cat
Web: www.deltacleta.cat

RUTA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL I 
VISITA A MÓN NATURA
Us proposem un viatge amb bicicleta elèctrica per les dues 
llacunes protegides més importants del Delta de l'Ebre i del sud 
d'Europa. Tindreu l’oportunitat de recórrer un del racons més 
emblemàtics del Delta de l'Ebre d’una manera sostenible i 
sobretot sense cansar-vos. A més, la visita al centre Món Natura 
Delta de l'Ebre farà que sigui una experiència divertida, única i 
molt interessant.

A partir de

26!
(preu per 
persona)

#família #cicloturisme #natura 
#bicicleteselèctriques



Durada:
2 dies / 1 nit

A qui va dirigit?
Famílies / grups

Què inclou?
! Allotjament
! Ruta adaptada a cada 

client (sense guia)

! Pícnic: entrepà, beguda, 
fruita i pasta

! Lloguer de bicis

Observacions:
! Oferta vàlida entre els mesos d’octubre i maig.
! L’assistència del lloguer de bicis, només es cobreix a la zona 

del Riumar, fora d’aquesta zona es pagarà l’assistència.

Contacte:
OLEAMAR
Persona de contacte: Laura Curto (696430492)
Correu electrònic: gestio@oleamar.com
Web: www.oleamar.com

#família #cicloturisme 
#natura

BICICLETA I PÍCNIC AL DELTA

28!
(preu persona 

i nit)

Teniu ganes de descobrir el Delta al vostre aire i sense haver de 
preocupar-vos d’on i quan menjar? Us proposem allotjar-vos a 
qualsevol de les nostres cases i fer una ruta en bicicleta 
(adaptada a les vostres necessitats) i sense haver de preocupar-
vos se del menjar, ja que nosaltres us el portaríem a la casa o el 
podríeu recollir per algun del nostres restaurants.
Un dia de pícnic perfecte en en un entorn immillorable!



Durada:
2 dies / 1 nit

A qui va dirigit?
Famílies / grups

Què inclou?
! Allotjament a qualsevol de les nostres cases 
! Visita amb guia per les zones amb més afluència d’aus

(activitat de 3 hores)
! Lloguer de bicis

Observacions:
! Oferta vàlida entre els mesos d’octubre i maig.
! L’assistència del lloguer de bicis, només es cobreix a la zona 

del Riumar, fora d’aquesta zona es pagarà l’assistència.

Contacte:
OLEAMAR
Persona de contacte: Laura Curto Pagà (696430492)
Correu electrònic: gestio@oleamar.com
Web: www.oleamar.com

#família #cicloturisme 
#natura #birdwatching

BIRDWATCHING EN BICICLETA

47!
(preu persona 

i  nit)

Descobriu la singularitat i la biodiversitat d’un espai únic. 
Podreu recórrer, amb bicicleta, les zones del Delta amb més 
afluència d’aus i els llocs que no podeu deixar de visitar. 

Sempre acompanyats d’un guia expert (activitat de 3h de 
durada) que us ajudarà a comprendre la magnitud i riquesa 
natural i ornitològica d’aquests paratges. 



Durada:
2 dies / 1 nit

A qui va dirigit?
Famílies / grups

Què inclou?
! Allotjament a qualsevol 

de les nostres cases
! Menú al Xiringuito del 

Port  / Tasca Marinera

! Lloguer de bicis
Observacions:
! Oferta vàlida entre els mesos d’octubre i maig.
! L’assistència del lloguer de bicis, només es cobreix a la zona 

del Riumar, fora d’aquesta zona es pagarà l’assistència.
! El menú del Xiringuito anirà en funció de la temporada.

Contacte:
OLEAMAR
Persona de contacte: Laura Curto (696430492)
Correu electrònic: gestio@oleamar.com
Web: www.oleamar.com

#família #cicloturisme 
#natura #gastronomia

HOME AND XIRI

32!
(preu persona 

i nit)

Gaudiu d’una estada al Delta de l’Ebre, pedalant per la zona de 
Riumar i degustant els productes típics del Delta amb el menú 
que els oferirem a la Tasca Marinera o al Xiringuito del Port.
Prepareu-vos per fer una ruta al vostre ritme, sortint des de la 
casa on estigueu allotjats, i passant pel mirador Zigurat, Lo 
Garxal, etc.



Durada:
3 dies / 2 nits (possibilitat de setmana sencera)

A qui va dirigit?
Famílies

Què inclou?
! Allotjament 
! Un dinar de paella a la 

casa
! Cistella de l’hort

! Tomb amb la barqueta 
dins a la bassa de la finca

! Tomb amb els ponis
! Cessió de bicicletes

Observacions:
! Per a bicicletes de major qualitat posem en contacte amb 

diferents empreses de lloguer.
! A més, gestionem la realització d’altres activitats (caiacs, 

etc).
! Preu calculat en base a 4 persones.

Contacte:
CASA TURISTICA LO FANGAR
Persona de contacte: Andreu Díez Antich (699225043)
Correu electrònic: andreulofangar@gmail.com
Web: www.casaturisticalofangar.com

#família #cicloturisme 
#natura 

CAP DE SETMANA EN 
BICICLETA I PAELLA!

37!
(preu persona 

i nit)

Gaudiu d’un cap de setmana ple d’activitat i natura a casa nostra, 
vora la Platja de la Marquesa. Us deixem les nostres bicicletes per 
fer alguna de les rutes que us proposem prop de la casa: Platja de 
la Marquesa, Platja de la Bassa de l’Arena i Platja del Fangar 
(10km), Badia del Fangar (10km), etc. I a l’arribar, una paella a 
punt a la mateixa casa! El planning ideal! 
A més, els més petits es divertiran amb la nostra barca i els 
nostres ponis. 



Durada:
3 dies / 2 nits 

A qui va dirigit?
Famílies / grups

Què inclou?
! Allotjament
! Sopars
! Esmorzar diumenge
! Lloguer de bicicletes

! Fulletó Ruta de les Llacunes
! Entrada a MónNatura
! Detall de benvinguda (arròs, 

ous, pa amb tomàquet)

Observacions:
Fins a 6 persones
No inclou la taxa turística 

Contacte:
BARRACA DE SALVADOR. Deltebre - Baix Ebre
Persona de contacte: Susana Gómez (627542784)
info@barracadesalvador.com / http://barracadesalvador.com

#família #cicloturisme 
#natura 

COLORS DEL DELTA

73!
(preu per 
persona)

Descobriu els nostres paisatges en bicicleta mentre gaudiu 
d’una estada en construccions típiques del Delta de l'Ebre.
A més, podreu passejar en barca i pescar pel llac de la finca i 
els nens s’ho passaran genial amb els nostres cavalls, 
burros, cignes, gallines i aus autòctones.
També podreu col·laborar amb el conreu i la recol·lecció 
d'un petit hort amb diferents productes segons la 
temporada.
A més, us proposem visitar Món Natura. 
Uns dies fantàstics plens d’activitat i descobriments!



Durada:
Mig dia

A qui va dirigit?
Famílies / grups

Què inclou?
Activitat de pesca

Observacions:

Contacte:
BARRACA DE SALVADOR. Deltebre - Baix Ebre
Persona de contacte: Susana Gómez Castella
Telèfon: 627542784
info@barracadesalvador.com / http://barracadesalvador.com

#tradicions #natura 
#cultura 

L’ART DE PESCAR COM ABANS

9!
(preu total)

El rall és un art tradicional de pesca del Delta de l’Ebre que 
s’utilitza per pescar principalment en llocs de no gaire 
profunditat (platja, canals i desguassos, basses, badies), amb 
l’ajuda d’una xarxa (el rall).
Actualment, d’aquestes arts de pesca en queden poques, i el rall 
esdevé una de les més artesanes arts de pesca, més antigues i 
més ecològica.
Vine i aprèn a pescar com ho feien els nostres avant-passats. 
Reviu l’experiència!



Durada:
1 dia

A qui va dirigit?
Famílies / grups

Què inclou?
! Activitat de fangoteràpia

Observacions:
Activitat que es realitza en exclusiva de Barraca de Salvador 
(en col·laboració amb DeltaPolet).

Contacte:
BARRACA DE SALVADOR. Deltebre - Baix Ebre
Persona de contacte: Susana Gómez Castella
Telèfon: 627542784
info@barracadesalvador.com / http://barracadesalvador.com

#benestar #salut
#natura 

FANGOTERÀPIA

7!
(preu 

persona)

Durant els mesos de maig fins setembre al nostre arrossar es pot 
practicar la fangoteràpia, destinem un espai del nostre camp 
d’arròs per a fer activitats lúdiques dintre el fang i l’aigua.

Animeu-vos a  gaudir dels beneficis per a la pell i la salut que el 
fang comporta. Us garantim que serà una experiència 
inoblidable!



Durada:
2 dies

A qui va dirigit?
Grups / BTT esportiu

Què inclou?
! GPS amb la ruta a seguir + road book
! Vehicle de suport
! Trasllat equipatge

Observacions:
Els punts de control estan ubicats en llocs d’interès on els 
participants podran deixar les bicicletes vigilades per tal de
poder visitar el lloc. Consultar la possibilitat de fer-la amb
mes o menys dies.

Contacte:

Rutes Muntanya
Mingo – 630 633 169
www.rutesmuntanya.com

#bttt #esportiu #grup

Volta a la Serra de Cardó amb 
BTT (autoguiada)

150!
(preu activitat
fins a 10 pax)

Sortida circular en BTT autoguiada al volant de la Serra de Cardó -
Boix. És una de les sortides més espectaculars per les serres 
costaneres. Ens permet visitar les pintures rupestres de 
Cabrafeixet, el balneari de Cardó, l’ermita del Coll de l’Alba, 
l’Hostal de Don Ramon o l’antic poblat medieval de Fullola.



Durada:
2 dies

A qui va dirigit?
BTT esportiu

Què inclou?
! Guia acompanyant
! GPS amb la ruta a seguir + road book
! Vehicle de suport
! Trasllat equipatge

Observacions:
Els punts de control estan ubicats en llocs d'interès on els 
participants podran deixar les bicicletes vigilades per tal de
poder visitar el lloc. Consultar la possibilitat de fer-la amb
mes o menys dies.

Contacte:

Rutes Muntanya
Mingo – 630 633 169
www.rutesmuntanya.com

#bttt #esportiu #grup
#guia

Volta a la Serra de Cardó amb 
BTT (guiada)

300!
(preu activitat
fins a 10 pax)

Sortida circular en BTT guiada al volant de la Serra de Cardó -
Boix. És una de les sortides més espectaculars per les serres 
costaneres. Ens permet visitar les pintures rupestres de 
Cabrafeixet, el balneari de Cardó, l’ermita del Coll de l’Alba, 
l’Hostal de Don Ramon o l’antic poblat medieval de Fullola.



Durada:
Tot el dia

A qui va dirigit?
Cicloturistes / famílies

Què inclou?
! Lloguer bicicleta

Observacions:
! Personalitzem en cada cas l’activitat

Contacte:

Gubiana dels Ports
637 085 052 / 977 474 223
www.gubiana.com

#cicloturisme #viaverda
#famílies #lloguer

Servei de lloguer de bicicletes a 
la Via Verda de la Val de Zafán

13!
(preu 

bicicleta/dia)

Des de Gubiana dels Ports us oferim un servei de lloguer de 
bicicletes entre els diferents trams de la Via Verda,  Tortosa-
Roquetes-Alcanyís.

Ens adaptem al client, oferint productes a mida sense horaris ni 
condicions. 



Durada:
Tot el dia

A qui va dirigit?
Cicloturistes / famílies

Què inclou?
! Transfer entre diferents punts del recorregut

Observacions:
- Mín. 4 pax – màx. 12 

Contacte:

Gubiana dels Ports
637 085 052 / 977 474 223
www.gubiana.com

#cicloturisme #viaverda
#famílies

Servei de transfers a la Via 
Verda de la Val de Zafán

12!
(preu pax)

Des de Gubiana dels Ports us oferim un servei de transfers de 
bicicletes entre els diferents trams de la Via Verda,  Tortosa-
Roquetes-Alcanyís.

Ens adaptem al client, oferint productes a mida sense horaris ni 
condicions



Durada:
Mig dia

A qui va dirigit?
Ciclisme esportiu

Què inclou?
! Vehicle d’assistència i suport
! Avituallament
! Fotos del repte

Observacions:
! Mínim 4 persones.
! Preus especials per a grups a partir de 8 pax.

Contacte:

Gubiana dels Ports
637 085 052 / 977 474 223
www.gubiana.com

#ciclisme #esportiu 
#portsdemuntanya

Ascensió a Caro – vehicle 
d’assistència i suport
Des de Gubiana dels Ports us proposem realitzar una activitat de 
ciclisme esportiu en un dels ports de muntanya més exigents de 
Catalunya amb trams de pendent del 15%, el cim del Mont Caro. 

Una ascensió de 1.423mts en 23,3kms només apta per a 
experts. Deixeu-vos cuidar!!!

A partir de 

25 !



Durada:
3 h. Aprox.

A qui va dirigit?
Empreses

Què inclou?
! Lloguer de bicicletes.
! Acompanyament interpretatiu
! Vehicle suport
! Avituallament

Observacions:
! Mínim 4 pax. 

Contacte:

Gubiana dels Ports
637 085 052 / 977 474 223
www.gubiana.com

#cicloturisme #MICE
#empreses 

Especial MICE. Tortosa - Assut de 
Xerta

A partir de 

25 !

Activitat especial per a empreses que estan realitzant els seus 
meetings, incetius i convencions d’empresa al territori. Recollida 
clients al Parador o Hotel. Neutralització en cotxe fins a Roquetes
Servei de lloguer de bicicletes + guia local acompanyant + 
interpretació del paisatge i de l’Assut monument d’enginyeria 
hidràulica de l’Ebre + vehicle de suport + avituallament en ruta. 



Durada:
2 dies / 1 nit

A qui va dirigit?
Amants de la gastronomia i els cicloturisme

Què inclou?
! Lloguer de bicicleta.
! 1 nit allotjament i esmorzar
! Guia.
! Degustació de producte

Observacions:
! Ruta de 14 km. aprox. 
! Mínim. 2 pax. 

Contacte:

Hostal Cling 43
659335577
www.hostalcling43.com

#cicloturisme #gastronomia 
#producte local

La Ruta Salada. Gastronomia en 
bicicleta pel Delta

120!
(preu parella)

La ruta ens donarà els coneixements de quasi tot el que es 
cultiva a Deltebre, una gastronomia rica i característica de la 
cuina mediterrània: marisc, peix, ànec, arròs, olis, mels, sal...
Es farà degustació de producte als següents establiments:
Angulas Roset, carnisseria Mari Neus Marisc Mediterrani, Botiga 
de l’Ebre Moli de Rafelet, Granja Luisiana.



Durada:
2 dies / 1 nit

A qui va dirigit?
Amants de la gastronomia i els cicloturisme

Què inclou?
! Lloguer de bicicleta
! 1 nit allotjament i esmorzar
! Guia
! Degustació de producte

Observacions:
! Ruta de 10 km. aprox.
! Mínim 2 pax. 

Contacte:
Hostal Cling 43
659335577
www.hostalcling43.com

#cicloturisme #gastronomia 
#producte local

La Ruta Dolça. Gastronomia en 
bicicleta pel Delta

100!
(preu parella)

Seguirem una ruta típica del poble que es diu l’”Esquelètic”, i 
ens anirem trobant panaderies on en cada una d’elles tenen la 
seva especialitat típica. El pastisser ens explicarà els seus 
ingredients, cocció i amb què s’acompanya, i tornarem al lloc de 
partida pel passeig fluvial de Deltebre, on anirem trobant-nos 
camps de cultiu, el transbordador (barcasssa), el pont Lo 
Passador, l’illa de Gràcia, parc del riu i l’església.



Durada:
2 dies / 1 nit

A qui va dirigit?
Grups de 6 pax. cicloturistes

Què inclou?
! Lloguer de bicicleta
! 1 nit allotjament i esmorzar
! Guia
! Degustació de producte

Observacions:
! Ruta de 36 km. aprox.
! Mínim. 2 pax. 

Contacte:
Hostal Cling 43
659335577
www.hostalcling43.com

#cicloturisme #paisatge

Ruta cicloturista

95!
(preu parella)

Descobrirem l’art de mariscar i observarem i parlarem amb un 
aq%&icultor en la producció i cultiu del musclo i l’ostro. 
Continuarem pel carril bici passant pels filtres verds i direcció la 
bassa de les Olles, i amb els prismàtics admirarem tota la 
vegetació i les aus que vesteixen la llacuna. Agafarem les 
bicicletes i camí a la Torre de  Camarles. Des de allí (El balcó del 
Delta) admirarem la plenitud i magnitud del Delta, dels seus 
camps i les seves dimensions (4,7 km 15 min.)



Durada:
2 dies / 1 nit

A qui va dirigit?
Cicloturistes

Què inclou?
Dues nits d’hotel en regim de mitja pensió (esmorzar i 
sopar), lloguer de bicicletes, pàrquing vigilat, mapes de les 
rutes de les terres de l’Ebre, possibilitat de contractar un 
guia i la possibilitat de preparar un pícnic per a passar el dia 
visitant el parc natural.

Observacions:
Amb el regim de mitja pensió el visitant podrà fer un tast de la 
gastronomia del delta de l’Ebre caracteritzada per la varietat de 
productes que ens ofereix el delta com ara el peix, la carn de 
les diferents aus, el marisc i sobretot les nombroses formes de 
cuinar l’arròs. 

Contacte:
Hotel Algadir Delta
977744559
www.hotelalgadirdelta.com

#cicloturisme #paisatge 
#gastronomia

Cicloturisme gourmet  

265 !
(preu 2 pax)

Des de l’hotel l’Algadir del Delta creiem que la millor manera de
conèixer el Delta de l’Ebre és amb bicicleta, per això des de la
mateixa porta de l’hotel es pot enllaçar amb la xarxa cicloturista
del delta de l’Ebre i de les terres de l’Ebre, amb més de 220
kilòmetres d’itineraris aptes per a tots els nivells.
Els amants de la natura poden trobar al delta de l’Ebre un
paisatge idíl·lic on es poden observar més de 350 espècies
diferents d’aus i que està considerat una de les zones humides
més importants d’Europa.



Durada:
Mig dia de 10h a 14h.

A qui va dirigit?
Famílies

Què inclou?
! - Visita guiada i participació de les activitats (cultiu arròs, 

observació d’aus i bitlles)

Observacions:
! Nens a partir de 3 anys

Contacte:
Delta Polet
677456224
www.deltapolet.com

#ecoturisme #tradicions
#arròs #bitlles

Experiència familiar al Delta

Preu a 
determinar en 

funció del 
nombre de 
persones

Per a famílies que viatgen amb nens. Una pedagògica i divertida
experiència en família, per transmetre a grans i petits la
importància de la conservació de les tradicions i dels ecosistemes,
per a un futur més sostenible.
Ideal per a famílies interessades a transmetre valors i
experiències als fills. Us transmetrem l'art del cultiu tradicional
de l'arròs , com es realitza l’observació i l’estudi científic d'aus i la
utilitat que té per a la seva conservació. Participarem en un test
de detecció de talents en Bitlles catalanes, en el qual pot
participar tota la família.



Durada:
Mig dia o tot el dia (horari de 10 a 13h i de 15 a 19h)

A qui va dirigit?
Cicloturistes

Què inclou?
! Full de ruta
! Lloguer de bicicleta

Observacions:
! Lloguer de bicicleta de passeig
! Lloguer de bicicleta mountain bike
! Lloguer de bicicleta per a nenes
! Servei de cadiretes

Contacte:
Serveis i turisme Terres de l’Ebre 
628520049
www.4camins.com

#cicloturisme #riuebre

Pedalant vora el riu

Preu a 
determinar en 

funció del 
tipus de 

bicicleta i 
durada

Un passeig ben agradable des del nou Pont lo Passador, vorejant
el riu Ebre pel marge dret... fins arribar a la gola de Migjorn i la
illa de Buda.
Des del punt del Pont lo Passador us invitem a gaudir dels
paisatges en el nou passeig fluvial, vorejant el propi riu Ebre per
un costat i arrossars per l’altre; i el secret tan ben guardat de les
magnífiques vistes enfilats al Mirador de Migjorn.
Però també des del pont podeu resseguir riu amunt fins a Balada,
un nucli molt petit situat davant l’illa de Gràcia.



Durada:
Mig dia o tot el dia (horari de 10 a 13h i de 15 a 19h)

A qui va dirigit?
Cicloturistes

Què inclou?
! Full de ruta 
! Lloguer de bicicleta
! Menú 4 camins a restaurant de cada ruta

Observacions:
! Ruta verda Platjola: 15 km
! Ruta blava Tancada: 20 Km
! Ruta vermella l’Encanyisada: 25 Km
! Ruta negra Illa de Buda: 33 Km

Contacte:
Serveis i turisme Terres de l’Ebre 
628520049
www.4camins.com

#cicloturisme #gastronomia

4 camins: Endinsa’t al cor del 
Delta de l’Ebre

(preu a 
determinar en 

funció del 
nombre de 
persones)

Llacunes i gastronomia del Delta: Amb el Programa 4 camins
disposeu de quatre rutes amb diferents nivells de dificultat,
segons la distància, indicades per colors. El nom de cada ruta
correspon a una llacuna del Delta de l’Ebre. Cadascuna té com a
referència un Restaurant, que us pot servir d’acollida. Si us ve de
gust, us oferiran el Menú 4 camins, amb una elaboració i preu
exclusius per tots vosaltres. Tots quatre menús tenen un producte
comú, l’arròs. Cada participant comptareu amb un Full de Ruta, i
es registrà l’execució de cada itinerari.



Durada:
Activitats durant tot el cap de setmana

A qui va dirigit?
A tots els públics

Què inclou?
-Activitat dissabte matí (2h): Gimcana a l'aire lliure en famílies. Activitat per 
equips en que gràcies a unes pistes que s'hauran d'anar desxifrant, cada 
equip anirà superant una serie de proves amb les que aprendrà conceptes 
d'oceanografia i biologia marina.
- Activitat dissabte tarda (3h): Taller / experiments a l'aula.
- Activitat diumenge matí (2h): Sortida de descoberta de l'entorn natural de 
l'Ametlla de Mar. Aprendre'm sobre història, geologia, biologia...

Observacions:
En temporada alta: de juny a setembre, a diari. 
En temporada baixa: a concretar els caps de setmana

Contacte:
Plancton Diving
625 971 371 / 676 207 887
www.planctondiving.com

#busseig #vidamarina

Caps de Setmana Científics
T’agradaria compartir un cap de setmana en família on tots
pugueu divertir-vos i aprendre sobre ciència? Sempre has volgut
participar als tallers de ciència que feien els teus fills? Ara teniu
l’oportunitat de divertir-vos tots plegats aprenent coses sobre el
mar i la ciència que el rodeja.
Us hem preparat un complert cap de setmana per a què no us
hagueu de preocupar de res, només de gaudir i aprendre amb els
nostres experiments d’oceanografia, els tallers per conèixer la
fauna i flora marina i les sortides per descobrir el bonic entorn
natural que ens envolta.

A partir de

120!
(preu per 
família)



Durada:
Depèn de l’activitat.

A qui va dirigit?
A tots els públics

Què inclou?
! - Seminari de biologia marina per a poder reconèixer les 

espècies 
! - Guia oceanògrafa o biòloga marina. 
! - Material
! - Assegurança

Observacions:
Tothom pot bussejar? Per fer un curs de busseig, s’ha de tenir un certificat mèdic amb 
una antiguitat menor dels dos anys.
Sempre que es trobi bé de salut, i desprès d’omplir un formulari, des dels 8 anys es 
poden practicar els batejos de busseig. És una immersió fins als 6 metres on es va 
acompanyat d’un guia que controla tot el material, de tal manera que la persona no 
s’ha de preocupar res més que de observar la fauna i flora i gaudir.
Necessito assegurança? Sí ets un bussejador titulat estàs obligat a tenir un certificat 
del metge amb menys de 2 anys d’antiguitat i l’assegurança al dia.

Contacte:
Plancton Diving
625 971 371 / 676 207 887
www.planctondiving.com

#busseig #vidamarina

Busseig amb oceanògrafes

Plàncton Diving (SSI/ACUC) ofereix tots els serveis d’un centre de
busseig: sortides guiades per un guia especialista (des de platja i
des de barca), lloguer de material i serveis d’estació d’ampolles. I
tots els serveis d’un escola: batejos de busseig, cursos d’iniciació
(Open Water Diver-SSI), avançats, cursos de busseig tècnic, cursos
d’ajudant d’instructor (Control Especialist) i d’instructor...

A partir de

65!



Durada:
Diverses opcions en funció estada ( de març a novembre)

A qui va dirigit?
Senderistes

Què inclou?

! Allotjament en parcel·la o bungalow
! Informació i mapa de les rutes

Observacions:
Entorn únic adaptat a la mobilitat sostenible, no necessiteu 
cotxe, podreu tornar al vostre lloc d’origen en tren.
Disposem de Parcel.les d’acampada i Bungalous amb totes les 
comoditats a mes de tots els serveis i instal•lacions (sanitaris, 
Bar-Restaurant, Supermercat, Piscina, zona deportiva i infantil, 
padel etc..)

Contacte:
Càmping Ampolla
977 46 05 35
www.campingampolla.es

#senderisme #GR92

Senderisme entre platges i 
penya-segats

Caminar i gaudir de les vistes per els trams més espectaculars del
GR-92 per la costa de Tarragona. Darrera etapa L’Ametlla -
L’Ampolla acabant el trajecte a les portes del Parc Natural del
Delta del Ebre. A l’Ampolla, completeu l’itinerari amb passejades
a peu per llargues platges de sorra i llacunes (Bassa de les Olles) i
altres llocs inèdits per gaudir de la natura i fauna (flamencs,
ànecs i gran diversitat d’aus)

A partir de

40!
(preu per nit

en bungalow9



Durada:
Diverses opcions en funció estada (de març a novembre)

A qui va dirigit?
Cicloturistes / btt per a famílies

Què inclou?

! Allotjament en parcel·la o bungalow
! Informació i mapa de les rutes

Observacions:
Disposem de parcel·les d’acampada i Bungalous amb totes les 
comoditats a mes de tots els serveis i instal·lacions (sanitaris, 
Bar-Restaurant, Supermercat, Piscina, zona esportiva i infantil, 
padel etc..)

Contacte:
Càmping Ampolla
977 46 05 35
www.campingampolla.es

#cicloturisme #famílies

Vacances en bicicleta al Delta de 
l’Ebre
Dormir a un còmode Bungalow, despertar i esmorzar al mig de
la natura i agafar la bicicleta per descobrir un entorn únic entre
platges, llacunes, canals, arrossars, dunes i tot pla. Ideal per a
famílies amb nens!!
Rutes adaptades a la mobilitat sostenible, es pot arribar al
càmping amb tren amb parada a l’estació de L’Ampolla.

A partir de

40!
(preu per nit

en bungalow9



Contacte:

Deltaventur – Josep Valmaña
61044880

#cicloturisme #famílies

EN DESENVOLUPAMENT...

! Camí de Sirga 
Bordejant el riu fins la desembocadura de Amposta a Riumar.

! La desembocadura de l’Ebre amb bici i família

Contacte:

Deltaventur – Josep Valmaña
610448800 
www.parcdeltaventur.com



Contacte:

Xavier Palomo
#cicloturisme

! Eurack INGEO


