Parc Natural del delta de lʼEbre
BERNAT PESCAIRE
Excursió ornitològica: 1 dia furgoneta

Que i com ho farem:
Descripció: Excursió que ens permetrà conèixer un dels espais més singulars de casa nostra i observar
i gaudir d’un dels seus valors patrimonials més importants els ocells. Sense descuidar el seu riu, dunes,
llacunes, arrossars i la seva exel·lent gastronomia. A la vegada que ens permetrà desconnectar del ritme
quotidià i connectarnos amb la natura.
Programa: Visita a l’Ecomuseu.
Recorregut per la península del Fangar i observació de les colònies de cria d’ocells marins.
Viatge amb vaixell per la desembocadura de l’Ebre.
Dinar.
Continuació de l’excursió per les llacunes de la Tancada i L’Encanyissada i visita a Casa de Fusta.
Lloc trobada: Ecomuseu.C/ Dr. Martí Buera, núm. 22 (Deltebre).
Horari: 10:00 a 19:00 hores.
Distancia recorregut: uns 85 km. Per la plana del Delta, la major part es realitzarà en furgoneta, i
petits recorreguts a peu per tal de veure el paisatge i ocells
Idioma: català, castellà i francès.

Parc Natural del delta de lʼEbre
BERNAT PESCAIRE
Excuirsió ornitològica: 1 dia furgoneta
Recursos disponibles:
Guia interpret
Furgoneta de la pròpia empresa
Inclou telescopi, prismàtics, guies de camp
Entrades museus
Viatge en vaixell
Assegurança bàsica de Viatge, Accidents i Responsabilitat civil.

Condicions generals i requisits per participar
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Dificultat: fàcil, poden participar persones de totes les edats i queCtinguin
una mobilitat adequada.
on
Els menors han d’anar acompanyats.
S’ha de facilitar el nom complert i DNI dels participants.

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE
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

