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atracció natural
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Desembocadura de l’Ebre.
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Les muscleres de la Badia del Fangar.
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Deltebre, atracció natural
PAISATGES NATURALS I ÚNICS
Deltebre és el millor lloc on descobrir la natura gràcies a la seva ubicació al cor del Parc Natural del
Delta de l’Ebre.
ALT VALOR NATURAL
El Delta de l’Ebre és la zona humida més important de Catalunya i la segona de la península Ibèrica.
TERRA DE COLORS
El cicle de l’arròs marca el color dels paisatges. Primavera blava, estiu verd, finals d’estiu groc i hivern
terròs.
FONT DE VIDA
Fins a 343 espècies d’aus vistes i més de 500 espècies de vegetació, entre les quals destaca el producte estrella del territori, l’arròs.
HORITZÓ INFINIT
El paisatge es caracteritza per una extensió de terres totalment planes que li donen un aspecte peculiar i
únic a tota Catalunya.
RIU DE VIDA
El riu Ebre arriba a la seva desembocadura al Delta, banyant les terres de Deltebre i creant un paisatge
espectacular d’aiguamolls, arrossars, platges d’arena fina…
ECO-FRIENDLY
Destinació de turisme sostenible de qualitat: certificat de la Carta Europea de Turisme Sostenible
(CETS) i títol de Destinació Turística d’Excel·lència.
RESERVA DE LA BIOSFERA TERRES DE L’EBRE
En només 30 km de distància, el Parc Natural dels Ports i el Parc Natural del Delta de l’Ebre ofereixen una
gran diversitat paisatgística, passant així dels sorrals i aiguamolls de la costa a les serres a 1.500 m d’altura.
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Com arribar
AMB COTXE
Vies de pagament: per l’autopista AP-7, agafant
les sortides 39A, 40 i 41. Vies gratuïtes: per
l’N-340, accedint per l’Ampolla, Camarles, l’Aldea,
Amposta i Sant Carles de la Ràpita.
AMB TREN
Les estacions de tren més properes són: l’Aldea-Amposta-Tortosa (trens de mitja distància i
de llarg recorregut), l’Ampolla-El Perelló-Deltebre (trens de mitja distància) i Camarles-Deltebre
(trens de mitja distància).
www.renfe.com
AMB AUTOBÚS
Pots consultar els itineraris i horaris que ofereix
l’empresa Hife.
www.hife.es
AMB AVIÓ
Els aeroports més propers estan a Reus (línies
regulars a diverses capitals europees), Barcelona
(línies internacionals) i València (línies internacionals).
www.aena.es
AMB VAIXELL
Els ports comercials i esportius més propers
estan a Tarragona, Barcelona i València. També
pots llogar un amarratge al Port Esportiu de
Deltebre.
www.cnriumar.com
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degusta
.

Magret d’ànec.

.

Ostres.

Esclat de sabors
La riquesa culinària és un dels nostres principals atractius. La gran varietat de productes frescos i elaborats,
de proximitat i de gran qualitat, s’amalgamen en les mans dels nostres cuiners per crear receptes sorprenents. Deixa’t emportar pels fogons de la cuina local, que et provocaran un cabal de sensacions gràcies a
la fusió entre les receptes tradicionals i les seves variacions més modernes.
HO HAS DE TASTAR
Productes frescos
DOP Arròs del Delta de l’Ebre
Angules i anguiles
Musclos i ostres
Catxels, grúmols, tellerina, canyuts
Carxofes
Ànec del Delta

Guia en línia
de restaurants

Productes elaborats
Baldana d’arròs
Baldana de ceba
Pastisset de cabell d’àngel
Paracotes
Coc, borraines, panoli, coques de sagí
Plats més típics
Arrossejat
Anguila en suc
Arròs negre
Arròs, col i fesols
Fideuada
Anques de granota
Paella

.

Paella.
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descansa
.

Platja del Fangar.

El millor confort
Després d’un intens dia descobrint el territori i vivint
moments únics, és hora de descansar en un dels millors allotjaments. Pots triar des d’un despertar en una
barraca tradicional envoltada d’arrossars a un despertar en un hotel modern amb gimnàs i sauna, passant
per una estada plena de vida en un dels nostres càmpings.
Hotels
Cases de turisme rural
Apartaments turístics i cases de vacances
Pensions i hostals
Càmpings
Cases de poble
Albergs

Guia en línia
d’allotjaments

.

Mirador Zigurat.

descobreix
.

Far del Fangar.

.

Camp d’arròs.
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Passeig en bicicleta.

Àmplia varietat
d’experiències
Prepara’t per endinsar-te en un mosaic de textures
naturals. Desconnecta de la rutina i sent algunes de
les sensacions més intenses que viuràs a la teva
vida: passejos entre arrossars, vespres de cel pintat,
onejar el riu en caiac, passejar a cavall per camins
perduts… Vine a explorar, viure i descobrir Deltebre.

.

Passeig fluvial.

ITINERARIS NATURALS
L’entorn de Deltebre t’ofereix un ampli territori natural
per descobrir: desembocadura, El Garxal, Passeig del
Riu, Muntell de les Verges, Punta del Fangar, Bassa
del Canal Vell. Cada itinerari és una experiència única
que et guiarà per mil paisatges diferents: llacunes, riu,
platges, arrossars…
Serveis turístics
Cicloturisme
Passeig a cavall
Visites guiades

PLATGES
Un litoral amagat entre miratges desèrtics i dunes
naturals. En l’aire es respira un ambient salat que
genera un estat de calma instantani. Les nostres
platges són perfectes per venir en família, amb els
amics o per poder tenir el teu propi espai de tranquil·litat.
PLATJA I NUCLI DE RIUMAR
Ubicació respecte al nucli de població: 9 km
Longitud: 1,1 km | Amplària: 80 m
Usos: ideal per a la pràctica de kitesurf i altres esports aquàtics.
Serveis: accés en cotxe; accés a peu; senyalització
de l’estat del mar; Creu Roja; servei de vigilància; serveis WC; dutxes; neteja diària; passarel·les; accessibilitat discapacitats; passeig marítim; a menys de
50 m de restaurants; a menys de 50 m d’aparcaments; a menys de 50 m de la parada d’autobús;
lloguer de patins aquàtics, para-sols i gandules;
zona d’esports; xiringuitos.

PLATJA DE LA BASSA D’ARENA
Ubicació respecte al nucli de població: 10 km
Longitud: 3 km | Amplària: 40 m
Usos: perfecta per anar amb gossos, pescar o fer
nudisme (accés a la zona de nudisme per la platja
de la Marquesa).
Serveis: accés en cotxe, accés a peu, neteja setmanal, a menys de 50 m d’aparcaments.
PLATJA DE LA MARQUESA
Ubicació respecte al nucli de població: 7 km
Longitud: 2,5 km | Amplària: 80 m
Serveis: accés en cotxe, accés a peu, neteja setmanal, a menys de 50 m de restaurants, a menys
de 50 m d’aparcaments.
PLATJA DEL FANGAR
Ubicació respecte al nucli de població:
11 km
Longitud: 7 km | Amplària: 2,5 m
Serveis: accés a peu.

.

Platja del Fangar.
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Pont Lo Passador.

VIU LO RIU
Mira fixament el corrent de l’aigua: puja o baixa? El
suau onatge del riu, juntament amb el seu color verd
blavós tan característic i el cant dels ocells, t’hipnotitzaran. Navegar pel riu és una de les experiències que
has de viure quan ens visitis.
Serveis turístics
Creuers turístics
Passejos en barca

De pesca.

DE PESCA
Deltebre és considerat internacionalment com el millor
destí de pesca del Mediterrani. Carpes, llobarros, orades, palometes, silur, gambúsia… La ubicació privilegiada al costat del riu i de la costa, fa de Deltebre un
paradís per als aficionats a la pesca, tant d’aigua dolça
com salada.
Serveis turístics
Lloguer d’embarcacions

Lloguer d’embarcacions

Sortides de pesca

Sortides de pesca

Concursos de pesca

Sortides en caiac
Via Blava – La ruta de l’arròs
Llagut Català

OBSERVACIÓ D’AUS
Fins a 343 espècies diferents vistes. L’observació
d’aus és una de les activitats més practicades a Deltebre. Podràs veure espècies com el martinet blanc,
el cames llargues, el capó reial i l’estrella del Parc Natural del Delta de l’Ebre, el flamenc. Quantes series
capaç d’identificar?
Serveis turístics
Jornades, cicles i cursos
Visites ornitològiques programades

.

Vol de flamencs.

ESPORTS D’AVENTURA
Si t’agrada l’esport i la natura, aquesta és la teva oportunitat! Des de llargues passejades a la vora del riu
a tota mena d’esports aquàtics per als més atrevits.
Prepara’t per realitzar itineraris d’exercici en camins
oberts al costat d’arrossars, dunes, llacunes, el riu…
Serveis turístics

Vela i caiac
Kitesurf
Pesca esportiva
Cicloturisme
Running
Garxal Desert Race
Espiga Fosca
Trilimit

.

Kitesurf a la platja.
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Concurs de fotografia.

Festes de l’Arròs.

PAISATGES DE PEL·LÍCULA
Deltebre t’ofereix escenaris singulars que no trobaràs a cap altre lloc. L’atractiu insòlit del territori,
amb espais com ara la Punta del Fangar, ha generat un interès per la zona que va més enllà del turisme, transformant-lo en escenari de produccions
com Sahara (2005), i dels videoclips de grups com
U2 amb Vertigo (2004).

ESDEVENIMENTS CULTURALS,
FESTES I TRADICIONS
El caràcter de Deltebre queda plasmat en les seves
festes i tradicions. Són molts els esdeveniments tradicionals que mantenen viu el seu esperit i que et
permetran endinsar-te en el nostre patrimoni cultural.
Podràs gaudir d’una agenda farcida d’activitats culturals durant tot l’any.

Serveis turístics

Serveis turístics

Concurs de Fotografia de les Terres de l’Ebre
Iger concursos
Destí cinematogràfic

Festes de l’Arròs
Festes Majors i Populars
Trobada de Jotes
La Passió
Festival Deltebre Dansa
Diada de Sant Jordi

Vídeo: Festes
de l’Arròs

Vídeo: Festival
Deltebre Dansa

.

Festival Deltebre Dansa.
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