Contalles
del Delta
Visita teatralitzada
amb tast quan el sol es pon

Del 14 de juliol al 15 de setembre

El Delta de l’Ebre és un territori especial que amaga
moltes sorpreses. Un dels seus tresors és el tardet,
el moment en què el paisatge es transforma i es tenyeix
amb els colors de la posta de sol. A MónNatura podem
contemplar aquest espectacle des d’una posició privilegiada, des del Mirador 360o, a tocar de la Llacuna de la
Tancada, vora de la mar i amb vistes que arriben fins als
Ports i la Serra del Montsià.
Aquest estiu MónNatura Delta de l’Ebre proposa
l’experiència «Contalles del Delta», on un personatge
errant ens parlarà de la gent, del paisatge i la gastronomia
del Delta. De la mà del seu relat, tastarem diferents plats i
productes gastronòmics que són fruit d’aquest territori, per
acabar gaudint de la màgia de la posta de sol.

Dates:

Divendres i dissabtes,
del 14 de juliol al 15 de setembre.
Horari:

A partir de les 19 h.
Durada aproximada: 1,30 h.
(Consulteu l’horari segons la data, ja
que variarà en funció de la posta del sol.)
Preu:

15 € adults i 7,5 € nens fins a 12 anys.

Activitat subjecta a les condicions meteorològiques.
Imprescindible reserva prèvia.
Inclou:

Visita i tastet de productes del Delta.

Més informació i reserves

MónNatura Delta de l’Ebre · Llacuna de la Tancada
Ctra. del Poblenou del Delta a les Salines (Amposta)
Tel. 977 053 801 . info@monnaturadelta.com
www.monnaturadelta.cat
El nostre compromís amb la societat:

A la Fundació Catalunya La Pedrera, que gestiona MónNatura
Delta de l’Ebre, ajudem a les persones a construir un futur millor
i més just. Per això, oferim oportunitats als que més ho necessiten, fomentem el talent, la creació i l’educació, i conservem el
patrimoni natural i cultural.

