Sortida

Visita a Amposta
Dia

Diumenge 16 de setembre de 2018

Hora

09:00h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita, Amposta, oficina de turisme d'Amposta.

Itinerari a peu

Oficina de turisme d'Amposta, Camí de Sirga, Ruta cultural Amposta, Pont Penjant,
Castell d’Amposta, Molí Adell, Parc del Xiribecs, Museu de les terres de l’Ebre.

Dificultat

fàcil.

Temps

3 a 4 hores aproximadament (ruta circular).

Observacions

Iniciem el recorregut a l'Oficina d'Informació Turística d'Amposta. Amb l'Ebre a la nostra
esquerra Seguim endavant a la recerca del passeig fluvial, situat 300 metres més
endavant. Un cop al passeig, i sempre amb l'Ebre a la nostra esquerra, Seguim
endavant pel passeig del riu, passant per la ruta cultural, creuant el pont penjant any
1921 l'autor del projecte, l'enginyer J. Eugenio Ribera. Visitarem el Castell d'Amposta
any 1149, una fortificació medieval, construïda per Ramon Berenguer III, sobre
assentaments ibèric i àrabs, i el Molí Adell. Per Finalitzar Visitarem el museu de l'Ebre:
Reuneixin Uns dels patrimonis naturals i culturals més rics de tot el país. Paratges de
gran valor natural com el riu Ebre, el delta de l'Ebre, la serra de Montsià o el massís
dels Ports, que amagat racons llenços de bellesa. Una història mil·lenària i una ubicació
estratègica Dins el context europeu. (1 euro l'entrada).

Esmorzar

De motxilla.

Notes


Cal portar esmorzar, 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 2018.



A la muntanya no encenguem cap foc.

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

