
Programa
dimecres, 15 de setembre
20:30 Benvinguda i presentació del viatge a Deltaic. Aquells que ho vulguin podran fer el check-in als
allotjaments des de les 12 del migdia.

21:00 Sopar a Deltaic

dijous, 16 de setembre
08:00 a 09:00 Esmorzar a Deltaic

09:30 Transport a càrrec de l'organització fins a Amposta per iniciar la navegació pel riu Ebre.

10:00 a 13:30 Baixada en barca pel Riu Ebre des d'Amposta fins a l'antic far de Buda. Un recorregut
intens riu avall per a conèixer el riu i la seva desembocadura i agafar consciència de fins a quin punt
ha estat ràpida i important la regressió al Delta en els darrers anys.

14:00 a 15:·30 Dinar a Deltaic a càrrec de Vanessa Bustos.

17:00 a 20:00 Introducció a l'agricultura regenerativa al Delta amb Àlvar Zamora: visitarem diferents
indrets on s'estan aplicant aquestes tècniques per conèixer els seus conceptes bàsics, les diferències
amb l'agricultura ecològica, què és el biochar i com l'hem utilitzat per tal de compensar la nostra
petjada ecològica durant el viatge.

21:00 Sopar a Deltaic

divendres 17 de setembre
08:00 a 09:00 Esmorzar a Deltaic

09:30 a 13:30 Sortida amb en Manolo Sànchez per diferents indrets protegits del Parc Natural on
descobrirem espècies animals i parlarem d’ornitologia i de l'evolució del Delta al llarg dels anys,
lligada en gran part a l'activitat humana.

14:00 a 15:·30 Dinar típic a base d'arròs del Delta al Restaurant Mas de Prades

de 17:00 a 22:00 sortida en vaixell per la Badia dels Alfacs i xerrada amb Josep Juan, poeta i activista,
fundador de l'Associació sediments; per veure i parlar de la dinàmica de subsidència i regressió del
Delta i les possibles solucions. S'inclou visita a les muscleres, amb un berenar-sopar al mateix vaixell
i posta de sol des de la Badia.



dissabte 18 de setembre
08:00 a 09:00 Esmorzar a Deltaic

09:30 a 13:30 Sortida cap als Ports per a visitar la zona muntanyosa que envolta el Delta, i, a
Rasquera, les vinyes de Biopaumerà per conèixer de prop el cultiu del vi ecològic de la zona en plena
època de verema

14:00 a 15:·30 Dinar a Mas d'En Curto

16:30 a 20:00 Visita a les oliveres d'Identitat Olive Oil a Horta de Santa Joan per conèixer el cultiu en
ecològic de l'oli. Acabarem visitant el convent d'Horta de Sant Joan per gaudir d'una fantàstica posta
de sol amb el rerefons d'Horta.

21:00 Sopar a Deltaic

diumenge 19 de setembre
08:00 a 09:00 Esmorzar a Deltaic

de 10:00 a 12:00 Recorregut pels arrossars i les platges del cantó Nord del Delta fins a l'Ampolla.
Visita al port i també a Kensho per conèixer de prop aquesta empresa que elabora entre d'altres
productes de forma artesanal Sake amb arròs ecològic del Delta de l'Ebre.

14:00 a 15:·30 Dinar de Cloenda a Deltaic.

Preu
En funció del tipus d’allotjament

opció A: Àpats, guiatge i allotjament en apartament* complet de 2 habitacions dobles, bany
i cuina. Pensat per a persona que no vulgui compartir allotjament o per a grups familiars o de
convivència de fins a 4 membres.

868€/persona si és 1 persona

713€/persona si son 2 persones

644€/persona si son 3 persones

609€/persona si son 4 persones

opció B: Àpats, guiatge i allotjament en habitació* en apartament compartit de 2
habitacions dobles, bany i cuina. Només permès 1 persona per habitació.

735€/persona si és 1 persona per habitació

- Els preus inclouen IVA. Son preus per persona.

- La base dels productes dels àpats son ecològics i/o de proximitat i temporada.



-No inclòs, preu de transport excepte el dijous 16 de setembre i l'ús de bicicletes. S’intentarà agrupar
el màxim nombre de persones en el menor nombre de vehicles possibles. Es gestionarà in situ
segons els grups. La despesa es compartirà segons cada grup de vehicles.

Inclou
- Guiatges de totes les activitats especificades.

- Allotjament segons característiques escollides.

- Àpats especificats

- Assegurança del viatge

No inclou
- Begudes ni suplements fora del conveni d’àpats.

- Transport a banda de la sortida en vaixell per la Badia dels Alfacs que forma part de l'activitat en si

Transport
En vehicles particulars agrupant el màxim nombre de persones per vehicle, sempre que sigui
possible, per generar el menor impacte ambiental.

En funció de les persones que formin el grup algunes de les activitats es podran fer en bicicleta. L'ús
de les bicicletes no suposarà un cost extra en el preu de l'experiència.

Allotjament
Ubicat a Deltaic, a l’avda. Generalitat, 75 a la localitat de Deltebre (C.P. 43580). Amb la possibilitat de
compartir un allotjament (2 habitacions dobles amb bany compartit) o de llogar-lo sencer.

La tipologia dels allotjaments es repartiran indistintament del preu i per estricte ordre de reserva.
Els primers que reservin se'ls ubicarà als àtics, els següents als allotjaments de segona planta i als
últims als allotjaments de primera planta.



Grup
Mínim 8 persones Màxim 12 persones. Places limitades.

Guia del viatge
En la majoria de les sortides, a banda del guia especialitzat en la sortida de cada moment, us
acompanyarà una persona de l'equip Deltaic per donar suport operatiu.

Compensació de petjada ecològica
El preu del viatge inclourà la compra de Biochar per compensar la petjada ecològica generada pel
viatge.


