PROGRAMA D’ITINERARIS I ACTIVITATS
TERRES DE L’EBRE
1 dia
ITINERARI 7 B.- MIRAVET + CAMINADA GR 99 + BENIFALLET

Castell i poble de
GR 99 - Pas Barrufemes
Miravet

Transbordador
1

2

3

10:00 h.- Accedirem al poble de MIRAVET travessant el riu EBRE amb un transbordadopr fluvial
que avança gràcies a la corrent del riu, la sensació de navegar sense cap soroll de motor és molt
agradable. Caminarem fins al poble situat a un Km. entre camps d’hortes i arbres fruiters com
tarongers, presseguers i cirerers. La situació del poble i el castell al costat del riu és espectacular,
una imatge que ens transportar a temps passats plens d’història; una perfecta sincronia de
paisatge on l’arquitectura popular i defensiva s’adapten a l’orogian del terreny,on tots els elements són protagonistes, l’aigua del riu, la terra, el cel, els conreus i la vegetació natural. El
CASTELL DE MIRAVET recosntruït per l’Ordre dels Templaris l’any 1.153 situat a una altura de 100
metres per dalt del riu és un enorme recinte emmurallat que alberga diferents espais, patis,sales
i torres. (Visita opcional)
11:00 h.- Caminada pel GR 99, vorejant el riu pel marge dret en dirrecció a Benifallet. La sendera
és de suau pendent i de molt fàcil accés per a tot tipus de participants. Perfecta combinació de
vegetació mediterrània de secà com pi blanci màquia amb boscos de ribera pollancres, àlbers i
salzes. També caminarem per camins rurals que ens conduiran per finques de conreus de cítrics
i fruiters perfectament abancalats en les fèrtils terres de vora riu. Magnífica panoràmica del pas
de Barrufemes.
14:00 h.-Dinar
15:00 h.- L’autocar recull al grup a la població de Benifallet.
Per la tarda visita opcional a les Coves Meravelles
18,00 h.- Fi de l’activitat
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