Ruta en bici des d'Alcanyís fins al Delta de l'Ebre
Gaudeix del Delta de l'Ebre i del sud de Catalunya, durant aquesta ruta de 7 dies en
plena natura

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
170 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES / VIES VERDES
INICI / FINAL:
ALCAÑIZ - (ESPANYA) / L'AMPOLLA - (ESPANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/01/2020 - 31/12/2020

Serveis

Inclosos

No inclosos

6 nits d'allotjament en els establiments esmentats amb

Taxes turístiques.

esmorzar; sopars per a les reserves amb mitja pensió inclosa.

Tot allò que no figuri en l'oferta.

El trasllat de les maletes entre els diferents allotjaments.
Reunió de benvinguda i explicació del viatge amb un guia local
(en espanyol, català, anglès, francès, alemany i holandès).
Mapes amb les rutes diàries.
Tota la informació turística i punts d'interès a visitar.
Servei d'atenció telefònica en cas d'emergències 24h.
GPS amb els tracks de la ruta.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
DIA 1: ARRIBADA INDIVIDUAL A ALCANYÍS
Arribi amb temps al seu allotjament per acomodar-se i poder visitar la bonica població d'Alcanyís.

DIA 2: RUTA CIRCULAR PELS VOLTANTS D'ALCANYÍS / 32 KM APROX.
Abans de començar el seu recorregut, farà una sessió d'orientació on se li proporcionarà tota la documentació i material
necessari pel seu viatge.
La ruta comença amb un recorregut fàcil pels voltants d'Alcanyís. Sortint des del parador d'Alcanyís, recorrent els estrets
carrers de casc antic, creuarà el riu i entrarà en camp aragonès fins arribar a l'estany de l'Estanca, on veurà moltes aus. Des
del llac continuï en el peculiar ecosistema de "Les Salades", llacs salats que estan habitats per espècies adaptades a les
condicions extremes d'aquesta zona. Des dels llacs salats es torna a Alcanyís a través de suaus camps de blat.

DIA 3: ALCANYÍS - HORTA DE SANT JOAN/ 55 KM APROX.
Al principi passarà per un camí secundari fins a arribar a Valdegorfa. Des d'allà, recorri la via verda envoltat de camps
d'oliveres, vinyes i frondosos pinars, en una ruta que destaca pel llarg viaducte que creua el riu Matarranya.

DIA 4: HORTA DE SANT JOAN – TORTOSA / 49 KM APROX.
Des d'Horta de Sant Joan la via verda segueix la llera del riu Ebre. A través de túnels i viaductes, el carril bici travessa
l'impressionant paratge de Port Massís, sens dubte un dels trams més bonics de tota la ruta.

DIA 5: TORTOSA – L'AMPOLLA / 35 KM APROX.
Des de Tortosa seguirà el riu Ebre per camps d'arbres fruiters i continuarà al costat d'una via fluvial. A poc a poc, deixarà els
cultius enrere per entrar en una zona plana on els camps d'arròs són els protagonistes. El paisatge canviarà mentre es vagi
acostant a la mar.

DIA 6: EXCURSIÓ A PARC NATURAL DEL DELTA DE L'EBRE / 56 KM APROX.
L'última etapa és un recorregut circular per la Reserva Natural de Delta de l'Ebre. El Delta és un enorme laberint de camins
secundaris a través d'arrossars, aiguamolls, llacunes i infinites platges de sorra. És una península de forma triangular creada
per tots els materials orgànics que l'Ebre ha portat en el seu camí. A més a més, és un dels aiguamolls més grans i
importants d'Espanya, i alberga grans colònies d'aus residents i migratòries.

DIA 7: RETORN O POSSIBILITAT D'EXTENSIÓ
Després d'esmorzar, és hora de tornar a la seva llar.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
PREUS 2020
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulti preus.
Preus especials per a nens i grups. Amb un mínim de 2 persones, es pot realitzar el tour acompanyat d'un guia local durant
tot el seu recorregut. Consulti preus.
Llegir més
PREU PER PERSONA

ADULTS

NENS (8 -

LLOGUER DE

LLOGUER DE

LLOGUER DE

16 años)

BICICLETES

BICICLETES

BICICLETES

Hab. Doble

840 €

550 €

Nens

Híbrida

Elèctrica

Sup. Temp. Alta (Juliol i

90 €

60 €

85 €

180 €

300 €

Sup. Hab. Individual

200 €

-

Sup. Temp. Alta (Juliol i

245 €

-

Agost) / Hab. Doble

Agost) / Hab. Individual
Mitja Pensió

225 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Hotels 2** / 3*** / 4****.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

