ALLOTJAMENTS OFICIALS TRITOUR DELTEBRE
Camping & Bungalows L’Aube
En plena desembocadura del riu Ebre, amb més de 120.000 metres quadrats dedicats al descans
i a l'oci, càmping l'Aube, amb les seves completes instal·lacions i serveis, li ofereix la possibilitat
de gaudir en família de la tranquil·litat i al mateix temps de l'entorn en el que es troba, que
permet fer infinitat d'activitats pel riu com: la pesca, un passeig en vaixell per la desembocadura,
passejar en piragua, canoa o barca, o activitats per terra com: excursions en quad, en bici, a
cavall o a peu, i activitats pel mar com: el surf, la pesca submarina, bussejar...

Reserves i més informacions: http://cat.campinglaube.com/

Hotel Flamingo
Hotel Flamingo, situat al poble de pescadors de l’Ampolla, està format per un equip de
professionals que treballen directament per garantir la comoditat dels seus clients.
L’hotel posa a la vostra disposició: bar-cafeteria, restaurant, accés per a persones amb mobilitat
reduïda, parc infantil, terrassa (oberta durant la temporada d’estiu), piscina interior climatitzada
i piscina exterior, connexió WIFI gratuïta en tot l’hotel i servei de bugaderia.
L’hotel és el punt d’inici idoni per visitar el Parc Natural del Delta de l’Ebre, declarat Reserva de
la Biosfera, un parc on podreu visitar dunes, llacunes, platges verges… A més, a 50 minuts de
l’hotel, en direcció cap a la població de Tortosa, podreu trobar el Parc Natural dels Ports, de
1.447 m. d’alçada. Un paratge d’una gran bellesa natural.

Reserves i més informacions: https://www.hotelflamingo.cat/ca/

Altres allotjaments i serveis a Deltebre
Deltebre és un municipi de la comarca del Baix Ebre. És lo municipi més extens del delta de
l'Ebre. Està format per l'agregació de les poblacions de Jesús i Maria i la Cava. Deltebre és lo
municipi més proper a la desembocadura de l'Ebre. Des del 30 de setembre de 2010 es pot
travessar el riu entre aquesta població i Sant Jaume d'Enveja gràcies al pont lo Passador, que
s'anomena així en honor a la figura del patró de les barcasses que, fins a la seua inauguració,
permetien lo pas del riu entre les dues poblacions.
Dins dels límits del seu terme municipal hi ha tres espais d'interès natural: la punta del
Fangar –amb lo port i la platja homònims–, la llacuna del Canal Vell i el Garxal. A Deltebre hi ha
l'Ecomuseu del Parc Natural del Delta de l'Ebre, lo Museu de l'Arròs Molí de Rafelet i la Masia
Tinet.

Serveis i més informacions de Deltebre: https://atraccionatural.cat/

