PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE
Excursió 1/2 dia
ITINERARI 1 E.- CASA DE FUSTA + RUTA DE LES LLACUNES EN BICICLETA

Ànec coll-verd

Observació Carril bici de la Tancada
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10:00 h.- Trobada amb el guia a la CASA DE FUSTA, centre d’informació del Parc.
Antic refugi de caçadors, transformat en centre d’interpretació de les llacunes i museu
orntològic. La visita a la Casa de Fusta ens apropa a l’ecosistema que acull a milers d’ocells,
plantes, peixos...; les llacunes del delta són un esclat de vida durant totes les èpoques de l’any.
Els alumnes descobriran gràcies a la visita una visió molt general de les llacunes que configuren
el paisatge de la zona humida més important de Catalunya.
L’activitat es pot realitzar amb l’ajut de materials didàctics adequats al nivell de l’alumnat.
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11:30 h.- Repartiment de BICICLETES.*
La Ruta de les Llacunes de l’ENCANYISSADA i LA TANCADA, ens conduirà pels diferents
miradors paisatgístics i ornitològics situats estratègicament al costat dels espais protegits.
Els recorreguts es realitzen pels itineraris exclusius de bicicleta i pels tranquils camins rurals que
ens conduiran a indrets amagats i solitaris,on els ocells hi troben el lloc ideal per alimentar-se i
descansar. Les distàncies i durada dels recorreguts es faràn en funció de les característiques del
grup (edat preferències,etc).
Les sortides conten amb el suport d’una furgoneta que acompanya al grup durant tot el trajecte.
14:00 h.- Arribada a la Casa de Fusta i fi de l’activitat.
*També es poden fer recorreguts A PEU
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