PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE
Excursió 1 dia
ITINERARI 5 D.- C. I. BARRAQUES + MIGJORN EN BICI + CANOA A MIGJORN

Centre d’interpretació
Les Barraques

Canoa a Migjorn
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10: 00 h.- CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LES BARRAQUES. SANT JAUME D’ENVEJA .
Exposició sobre la vida, el treball i l’habitatge dels primers pobladors. Les “barraques” són
construccions típiques fetes de canyes i fang, els elements que la natura els oferia i saviament
utilitzaven.
Conèixer el passat ens ajuda a valorar el present i preservar el futur!.
11: 00 h.- Repartiment de BICICLETES. Recorregut fins al mirador de MIGJORN situat al costat
d’una antiga desembocadura del riu Ebre. Espectacular panoràmica de l’ILLA DE BUDA i la llacuna de l’ALFACADA. Itinerari pel mateix costat del riu, que recorre l’estreta franja de vegetació
del bosc de ribera i canyissars entre el riu i els arrossars. Igual que el riu avançarem cap l’Illa de
Buda per trobar-nos amb el mar Mediterrani.
14: 00 h.- Dinar
15: 00 h.- OBSERVACIÓ DEL PAISATGE, des de l’observatori situat al costat del riu des d’on
gaudirem d’una visió de l’espai més emblemàtic del Parc Natural l’ILLA DE BUDA I LES
LLACUNES DELS CALAIXOS.
CANOA PER MIGJORN.
Navegar amb canoes per una antiga desembocadura del riu Ebre, per arribar on s’ajunta amb el
mar. El tram per on navegarem té una llargada de tres Km, delimita l’Illa de Buda i està vorejat
per densos canyissars i altíssims eucaliptus. Les aigües calmades i l’escassa profunditat propicen l’èxit de l’activitat, el divertiment de tots els participants, i la garantia de seguretat de navegar en canoa. Gaudireu d’una perspectiva diferent del paisatge, per comprovar la singularitat
d’un espai únic en tota la costa penínsular del Mediterrani.
18:30 h.- Fi de l’activitat
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