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Regió: Delta de l'Ebre (Catalunya)
Dificultat tècnica: baixa
Dificultat física: baixa
Quilòmetres aproximats: 63 km
Preu:235€

Apunt
El Delta de l’Ebre és la major zona humida de Catalunya. Constitueix un dels hàbitats aquàtics més
importants del Mediterrani occidental.
La diversitat d’hàbitats i el clima humit i temperat propicien l’aparició de molts invertebrats. Quan ja han
recollit l’arròs, els camps resten encara enaiguats i són colonitzats per milers i milers d’ocells aquàtics que
passen en migració o inicien la seva hivernada.
Passajarem en bici amb un guia ambiental, per les zones amb gran quantitat d’aus i per les peculiaritats de
l’ecosistema.

Itinerari
Etapa 1: Transport i ruta
Sortida des de Barcelona amb furgonetes de la organització, sopar i dormir.
Etapa 2: Ruta per la desembocadura del riu Ebre. 35 Km
En aquesta segona ruta recorrerem el camí fluvial del riu Ebre fins a una de les seves desembocadures, el
canal de Migjorn. Podrem gaudir del contorn de l'illa de Buda, un racó inhòspit i salvatge que ens
transportarà a un altre temps.L'arrossar i el riu Ebre seran els nostres acompanyants durant tota la jornada.

*Les rutes poden ser intercanviades de zona, si els guies així ho veuen oportú per veure més vegetació. Es
mantindrien el nº de km aproximats.
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Etapa 2: Ruta de la tancada i l’encanyissada. 28km
Coneixerem les dues llacunes més grans del Parc Natural amb una de les reserves més importants d'aus
aquàtiques i limícoles. També pedalajarem i tindrem l'oportunitat de recórrer un dels racons més
emblemàtics del Delta de l'Ebre com son les Salines i el Trabucador.
El comerç de la sal és una de les poques indústries que hi ha al Delta. A l’edat mitjana la seva propietat i
dret d’explotació l’obstentava la família dels Enveja, nobles de Barcelona, qui van donar nom a Sant Jaume.

INSCRIPCIONS: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

Sant Joan en bicicleta pel delta de l'Ebre
Preu
El preu del viatge és de 235€. Hi ha possibilitat de complementar-ho amb els següents suplements:
Bicicleta elèctrica o bicicleta propia: Hi ha la possibilitat de fer les rutes amb una bicicleta elèctrica. El
suplement es de 15 eur/dia. També hi ha la possibiltat de portar la teva bicicleta i venir amb el vostre vehicle,
en aquest cas el preu de la sortida queda per 200€.
Assegurança de cancel·lació de viatge: 30€. L'assegurança s'ha de tramitar com a màxim 7 dies després del
primer pagament.
Habitació individual: Demanar disponibilitat a la organització.
Inclou:
-Bicicleta
-Mitja pensió.
-Allotjament en habitacions dobles amb bany.
-Guia ambiental doctorat en Biologia.
-Personal de suport logístic.
-Furgoneta de suport.
-Assegurança d'accidents i responsabilitat civil.
-Informació d'interès turístic i cultural.
-Transfer de participants en punts de fuga, en cas de no poder acabar l'activitat.
-Fruita, barretes energètiques, xocolata i fruits secs.
No inclou:
-Picnic de ruta
Material recomanat
-Prismàtics.
-Camisetes tècniques.
-Pantalons tècnics.
-Cantimplora.
-Motxila de ruta de 15-30L.
-Crema solar, ulleres i gorra.
-Frontal-Lot.
-Gore-tex-capalina.
-Bambes esportives. No portar noves a estrenar.
-Medicaments personals.
-Targeta federativa en cas de tenirla.
-Banyador
-Tovallola de platja.
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Allotjaments del viatge
-Complexe Birds and Nature: https://www.birdsnature.com/

Publicacions recomanades per aquesta ruta:
-Toni LLobet François. Flora i Fauna del delta del Ebre. 2009.Editorial Brau Edicions.

Inscripcions i pagament de reserva
Les inscripcions es realitzen directament a la web: www.atlasnatura.es. Cal omplir el requadre marró de
"reserva un viatge". S'obrirà un altre formulari que cal omplir. Un cop envia't, rebreu un e-mail de confirmació
de plaça.
Durant el procés d'inscripcó, està detallat el pagament de la bestreta. Cal fer una transferència de 50€ al nº
de compte:
ES93 2100 0377 16 0100153497 (Caixa Bank).
Codi BIC/SWIFT: CAIXAESBBXXX
IMPORTANT: Indicar Nom i Cognoms al concepte de la transferència i enviar comprovant a la
organització (info@atlasnatura.es)
Dues setmanes abans del viatge, es liquidarà el resta de l'import.
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Condicions i cancel·lació
ATLAS NATURA
Meritxell Gascon Piella
Nº agència de viatges: AVBAL/690
N.I.F: 53128019C
info@atlasnatura.es
Nº de col·legiada: 13850 Col·legi de llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport (COPLEFC)
-Les rutes i travesses s’impartiran per Guies de muntanya UIMLA, o tècnics esportius titulats per el Ministerio
de Educación y Ciencia.
-Atlas Natura es reserva el dret de cancel·lar o modificar les activitats per raons meteorològiques o que
poden afectar la seguretat del grup.
-Si un/a participant no presenta el nivell requerit o acordat, tant tècnic com físic, Atlas Natura podria variar, si
fos possible, l’itinerari o programa per a adaptar-se al nivell del participant. Així mateix, el guia podrà variar el
programa en funció de las condiciones meteorològiques o de las condiciones de la muntanya, amb l’objectiu
de garantir la seguretat. Com a últim recurs, en cas que un/a participant no segueixi el nivell físic-tècnic,
estipulat abans de la contractació, el guia podrà suggerir l’escurçament o eliminació d’algun tram de la ruta
per a ell.
-El/La participant té la obligació d’informar a Atlas Natura sobre possibles problemes de salut, al·lèrgies o
malalties cardiovasculars abans de contractar una activitat. Atlas Natura, no es fa responsable de malalties
prèvies a l’activitat.
-En el moment de contractar el viatge, s'accepten les condicions aquí descrites, al formulari d'inscripció.
-Si es produeix una baixa fins un mes abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat de l’import ingressat.
-Si la baixa es produeix fins 7 dies abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat de l’import ingressat
excepte el 20% de la totalitat de l’import en euros, en concepte de reserva.
-Si la baixa es produeix fins el dia anterior de la sortida es retornarà el 50% de l’import total.
-La no presentació el dia de la sortida representa la perduda total de l’import ingressat.
-L’abandonament de l’activitat per causes personals representa la perduda total de l’import ingressat.
-Qualsevol transport amb furgoneta de la organització és gratuït. En cap cas es retornarà l’import de bitllets
de tren o avió ja emesos.
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