Sortida

Lo Marjal – Hostería del Mar (Peñíscola)
Dia

Diumenge 18 de juny de 2017

Hora

08:30h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita, Peníscola.

Itinerari a peu

Marjal de Peníscola, passeig marítim, Castell del Papa Luna, tornada cap als cotxes.

Dificultat

fàcil.

Temps

2 - 3 hores aproximadament (ruta circular)

Observacions

El Marjal de Peníscola es una aiguamoll protegit inclòs en el Catàleg Valencià de Zones
Humides, en la xarxa Natura com a Lloc d’Interès Comunitari de la Unió Europea i
declarat àrea de Conservació dels peixos endèmics Samaruc i Fartet. Aquest aiguamoll
rep aportacions d'aigua subterrània que brolla a través de xicotets llacs coneguts com
ullals, el desbordament dels quals inunda els terrenys baixos donant lloc a una zona
pantanosa o marjal. Per facilitar el drenatge de l'aigua cap a la mar, l´home va crear
canals artificials que es reuneixen i desemboquen en la platja Sud de Peníscola. Les
diferents condicions d'inundació i sanitat de l'aigua, permeten el desenvolupament de
comunitats de vegetació diversa i específica d'aquets ambients, que son refugi de
nombroses espècies d'animals entre les quals destaquen peixos endèmics i aus lligades
al medi aquàtic.
També visitarem el hall i la recepció de l'hotel 'Hostería del Mar' situat al passeig
marítim i decorat en estil castellà amb tocs mediterranis. És el primer hotel construït a
Peníscola l'any 1967.

Esmorzar

Esmorzar de motxilla al Marjal o be al passeig marítim.

Dinar

Dinar al cotxe a la Ermita de San Gregori (Benicarló).

Notes


Es recomana portar banyador per prendre el bany si el temps ho permet.



Cal portar esmorzar, dinar, aigua, i bon calçat.



Els menors de 14 anys cal que vagin acompanyats d’un adult responsable.



L’organització no ens podem fer responsables dels accidents o danys que puguin rebre o ocasionar els
participants, encara que vetllarem per evitar-los.



Tots els participants en aquestes excursions del Club han de estar en possessió de la llicència federativa
de l’any 2017.



A la muntanya no encenguem cap foc. Està totalment prohibit.

Gràcies per respectar el medi natural i no embrutar
Info.:

Caminar és salut

Els dijous de 21:30h a 23:00h al Maset

Amb el suport

tel. 977.74.52.24
www.ccelaforadada.cat
centreexcursionista@ccelaforadada.cat

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Regidoria d’Esports

facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada

