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Descobrir Tortosa és descobrir el riu Ebre
La capital del territori viu de cara a aquest mític riu que va donar nom a tota la península Ibèrica. L’antic pont de ferrocarril i el pont de 
l’Estat són dos espais ideals per contemplar i gaudir de les magnífiques vistes cap a l’Ebre. Una de les millors maneres per descobrir 
l’encant d’aquest riu mil·lenari també és navegar amb el llagut Lo Sirgador. El seu embarcador es troba al costat mateix del Mercat 
Municipal. Aquesta emblemàtica embarcació recrea els antics llaguts i ofereix un servei turístic de primer ordre. Manté una ruta regular 
per gaudir de la façana fluvial i històrica de la ciutat i del bosc de ribera als voltants de l’illa de la Xiquina. També ofereix rutes especials 
amb música en directe i tastos de vins.

La ciutat està envoltada de natura, de manera que la visita a Tortosa es pot combinar amb múltiples activitats a l’aire lliure. Tortosa es 
troba entre dos parcs naturals, així que les passejades i excursions pel massís dels Ports o les activitats aquàtiques al delta de l’Ebre 
garantiran una jornada inoblidable per als amants de la natura. Ben a prop també et pots embarcar en una piragua o un caiac i navegar 
riu avall o, fins i tot, fer una passejada a cavall.

https://turismedia.info/destinos/destino/catalunya/baix-ebre/tortosa/


Entre dos Parcs Naturals

Parc Natural del Delta de 
l’Ebre
És l’hàbitat de milers i milers d’aus que es poden observar des 
de miradors i espais especialment indicats per a l’ocasió, amb la 
pràctica de l’anomenat birdwatching (observació d’ocells). Els exòtics 
flamencs són els protagonistes estrella que es poden contemplar 
sense gaire dificultat. 

El delta ofereix una gran quantitat de rutes per fer a peu o en 
bicicleta, ja que es tracta d’una zona molt plana. 

A més, el litoral de les Terres de l’Ebre i el delta s’han consolidat com 
l’espai ideal per a la realització d’activitats nàutiques, com caiac o 
snorkel (submarinisme). El vent que acostuma a bufar en aquestes 
terres resulta un aliat per a la pràctica del kitesurf (surf d’estel), per 
exemple.

Els Ports
S’estén a l’àrea catalana del massís muntanyós dels Ports, que 
sobrepassa els límits de les Terres de l’Ebre i s’endinsa a les 
províncies de Terol i Castelló. El punt més elevat és el cim del Caro, 
que ascendeix a 1.441 metres sobre el nivell del mar. Aquestes serres 
destaquen per la riquesa de fauna i flora i, de fet, són el refugi de 
moltes espècies animals i vegetals. Així, per exemple, en aquest parc 
natural destaca la presència de la cabra hispànica i dels faigs, ja que 
aquí es troba la fageda més meridional d’Europa, amb la presència 
imponent del Faig Pare i la fageda del Retaule (al terme de la Sénia). 

Els amants de les curses i les excursions per la muntanya aquí 
trobaran el seu particular paradís, amb desenes de senders i camins 
que permeten gaudir de manera plena i activa de l’entorn, així com 
descobrir paratges amagats plens de bellesa que només es troben 
amb botes de muntanya i hores de coratge.

Centre de Visitants al Baix Ebre

Av. Val de Zafán, s/n 
43520 Roquetes 
Tel. 977 500 845

Centres d’informació del Parc 
Ecomuseu

C/ Doctor Martí Buera, 22 
43580 Deltebre 
Tel. 977 48 96 79

Casa de Fusta 
Bassa de l’Encanyissada-Partida 
de la Cuixota

43870 Amposta 
Tel. 977 26 10 22

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta-ebre
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ports


El riu Ebre 

El riu ha definit la fesonomia del territori i el caràcter de 
la seva gent
Parlar de Tortosa és parlar de l’Ebre i, a la ciutat, el riu és un dels grans protagonistes. El riu travessa Tortosa com un espill en 
calma i la seua visió o el seu record susciten en qualsevol tortosí l’emoció de sentir-se o d’haver tornat a casa. La vida dels 
tortosins està íntimament lligada al riu com un arbre a la terra. El poeta tortosí Gerard Vergés va immortalitzar aquest vincle 
vital amb aquell vers que diu: ‘Tot sovint penso que la meva infància té una dolça i secreta remor d’aigua.’

El riu Ebre ha sigut un factor històric determinant perquè els primers habitants de Tortosa s’hi establissin a la vora. Amb el 
temps va convertir-se en una ciutat d’important comerç i transport de materials. Moltes mercaderies passaven per Tortosa 
per remuntar riu amunt i introduir-se a la resta de la península Ibèrica. El riu facilitava la combinació del transport fluvial i 
terrestre, i durant l’edat mitjana Tortosa era un destacat focus comercial.

https://www.tortosaturisme.cat/el-gran-riu/


Gastronomia

Bar Restaurant Cristal
Cuina Mediterràmea, Saludable i Casolana. Cuina d’ahir i d’avui 

Amb nosaltres podràs fer qualsevol àpat del dia: esmorzar, dinar, 
sopar,... i si vols te’l prepararem per emportar.

Especialitat en arrossos, peixos, mariscs, carns, tapes i broxetes.

Gaudeix d’una CUINA SALUDABLE I SABROSA amb la nostra brasa/
graella lliure de greixos, fums i benzopirens.

Tenim la carta adaptada a les teves necessitats.

I per la nit, quan acabes de sopar, si t’has trobat a gust et pots quedar 
una estona més amb nosaltres fent la primera copa

Llotja, 1, Tel. 977 443 689 - Tortosa 
www.facebook.com/BarRestaurantCristal

Matadero
Descobreix plats de mar i de muntanya referents de la cuina 
mediterrània que es reinventen a la nostra cuina. Receptes 
tradicionals amb un toc sofisticat, creacions pròpies que combinen 
textures sorprenents i sabors increïbles, delícies marca de la casa per 
a viure autèntiques experiències gastronòmiques.

Com a tapa, com a entrant o com a aperitiu, et proposem plats de 
temporada com baldana amb ceba caramel·litzada, patates braves 
amb xistorra, polp a la brasa, tempura de calçots amb romesco, 
timbal de carxofes i foie amb ou escalfat…

Marida els teus plats preferits amb la selecció de vins i caves amb DO.

Rambla Felip Pedrell, 94 - Tel. 977 441 120 - Tortosa 
www.restaurantmatadero.com

https://turismedia.info/servicios/cristal/
https://turismedia.info/servicios/matadero/

