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El Delta de l’Ebre
Descobrint la natura de l’arròs a
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DELTA – NATURA – PAISATGE

El Delta de l’Ebre
Descobrint la natura de l’arròs a través de la
cultura de les herbes
Un passeig on endinsar-se en la terra del vent i el paisatge pla. Entre dunes i conreus d’arròs descobrirem
la cultura lligada a les condicions extremes del mar terra endins, on a través de les plantes i la seva relació
amb la natura veurem com la gent ha transformat el territori des del passat fins el delta actual.
Un passejada per a tota la família on les herbes tenen gust salat i els ocells de tota mena es barregen amb
els colors canviants del paisatge.
Durada de l’experiència: un matí, amb la possibilitat de mitja jornada o dia complet.
Hi ha 2 tipus d’allotjament.
- 4 apartaments de 2 dormitoris amb cuina, bany, sala-menjador, safareig i dos balcons (són balconades,
no terrasses; no hi cap una taula).
- 2 àtics dúplex amb la mateixa distribució que els altres però amb una segona planta que és un estudi
obert amb dues terrasses (amb unes vistes molt boniques)
Els preus dels allotjaments són de 90€/nit els apartaments de 2 dormitoris (capacitat 4 persones) i de
120€/nit els atics-duplex de 2 dormitoris+estudi+terrasses (capacitat 6 persones tot i que cal tenir en
compte que 2 persones dormirien en futons i nomes hi ha un bany).
Al preu cal sumar una taxa de neteja de 30€ i la taxa turística (0,99€/persona i dia).
Es pot oferir la opció de preu per apartament sencer o d’apartament compartit en funcio de la disponibilitat
i les preferències de la gent.
Preu de la sortida: En funció del número de persones.
Mínim de dues persones: 60 euros / parella / mig dia. Tot el dia: 120€
Preus per grups més nombrosos, consultar preus.
Allotjament: 90€/nit els apartaments de 2 dormitoris (capacitat 4 persones) i de 120€/nit els àtics -dúplex
de 2 dormitoris + estudi+ terrasses
Esmorzar: 7€ opció dolç o salat + suc natural + cafè/te/infusió)

L’activitat es fa a mida per sol·licitud amb un mínim de persones i disponibilitat del guia. Condicions a
concretar.
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