PROGRAMA D’ITINERARIS I ACTIVITATS
TERRES DE L’EBRE
1 dia
“Us proporcionem l’experiència, professionalitat i entusiasme que ens caracteritza en el nostre
projecte d’empresa i treball. Agraïm la confiança que mostreu pels serveis que us oferim”

Les comarques del sud de Catalunya reben la denominació de TERRES DE L’EBRE, el riu Ebre és el
protagoniste i l’ànima de tot el territori.
Les comarques del Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d’Ebre ens proporcionen interessants alternatives d’excursions molt diversificades de paisatge: montanya, riu ,mar, conreus. També la possibilitat d’activitats a l’aire lliure, d’oci, culturals,etc.
Les propostes que us presenten en aquest apartat d’excursions d’un dia són una mostra de les
múltiples opcions que s’adaptaran a les vostres preferències i a les característiques del grup (nombre de participants, nivell educatiu. etc). Els horaris són orientatius.

Els números encerclats del programa es repeteixen al mapa i clarifiquen la situació geogràfica de
les activitats.

Per contactar amb nosaltres a través del servei de reserves:
Sra. Carme Garrido / Tel. 977 481 497 - 639 022 641 / e.mail: comercial@nomadaviatges.com
Més info a: www.nomadaviatges.com / www.lescoladelparc.com
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ITINERARI 7 A.- BENIFALLET COVES MERAVELLES + BICICLETA PER LA VIA VERDA

Via Verda. Estació de Benifallet

1

2

2/

10:00 h.-ITINERARI EN BICICLETA PER LA VIA VERDA
La Via Verda és l’antiga via del tren que unia Alcanyís i Tortosa, ha estat recuperada per a realitzar itineraris en bicicleta i a peu. El tram resegueix el riu Canaletes ,afluent del riu Ebre;
atravesarem tunels ,viaductes, i extensos boscos de pins. Hi trobarem diferents àrees de descans habilitades a les antigues estacions de tren. Gaudirem d’un paisatge espectacular on la
natura i els conreus d’oliveres i ametllers conviuen en harmonia. El recorregut és sumament
agradable, ja que durant tot el tram de l’excursió anirem descendent.
14:00 h.- L’autobús recull al grup al fnal de l’etapa que es decideix segons les característiques
dels participants.
Dinar
15:30 h.- VISITA A LES COVES MERAVELLES DE BENIFALLET
Les coves situades a la Serra de Cardó formen un conjunt espeològic de sis coves, actualment
estan obertes al públic la Cova del Dos i la Cova Meravelles que va ser descoberta l’any 1.968.
Aquestes coves de gran bellesa sorprenen per les magnífiques estalactites i estalagmites, les impressionants columnes, macarrons i un enorme quantitat d’estalacmites excèntriques.
18:00 h.- Fi de l’activitat
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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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