PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE
Excursió 1 dia
ITINERARI 5 C.- ECO + VAIXELL DESEMBOCADURA + DELTEBRE /AMPOSTA BICI

Barraca del pescador
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Vaixell

Carril bicicleta

10: 00 h.- Trobada amb el Guia/ Intèrpret a L’ECOMUSEU / CENTRE D’INFORMACIÓ del PNDE
situat al municipi de DELTEBRE.
Visita a l’Ecomuseu, on hi ha una representació dels diferents ambients naturals (riu,
llacuna, bosc de ribera, ullal) i humanitzats (barraques, horta, arrossars, sistema de rec)
existents al Delta. L’aquari, on es pot contemplar les principals espècies de peixos presents
a les aigües deltaiques. Exposició permanent.
11:30 h.- Sortida cap a la DESEMBOCADURA DEL RIU EBRE un viatge en vaixell pels darrers
quilòmetres del riu, vorejant els espais naturals de l’illa de Buda, l’illa de Sant Antoni, la llacuna
del Garxal i una antiga desembocadura de l’Ebre.Tornada a Deltebre.
14:00 h.- Dinar
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15:30 h.- Repartiment de BICICLETES. Creuar el riu pel pont “Lo passador” i anar riu amunt en
direcció cap a Amposta. Extraordinari itinerari pel mateix costat de l’Ebre anomenat CAMÍ DE
SIRGA que recorre l’estreta franja de vegetació del bosc de ribera i canyissars entre el riu i els
extensos conreus d’horta i arrossars.
La tranquil·litat del camí ens permet l’observació d’ocells (martinets blancs, esplugabous, corb
marins, blauets...).També el reconeixement dels arbres de ribera com els pollancres, àlbers,
verns i oms.
La bicicleta és el vehicle ideal per desplaçar-se pel Delta, un territori completament pla on l’execici de pedalar és molt agradable i trànquil,recomanable per a grups escolars.
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18:00 h.- Arribada a AMPOSTA, on l’autocar ens recollirà.
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