
Dinar exclusiu després d’una passejada guiada 
pels Espais Naturals del Riu

Passejar pels Espais Naturals del Riu acompanyat d’un guia és gaudir d’una experiència única amb la qual podràs 
sentir i podràs conèixer. L’entorn  adquireix una altra dimensió quan l’expert l’explica i quan la gastronomia el culmina. 
Aprendre del territori per degustar-lo, sensacions per emocions. Vine a l’EAT&WALK i redescobreix el Delta. 

Organitza
Servei d’informació i promoció turística del Prat de 
Llobregat.

Data i horari 
11 de febrer, a les 11 hores.

Si sou un grup, poseu-vos en contacte amb la Porta del 
Delta per buscar una data de visita.

Preu   
Visita amb menú adult: 28 € 
Visita amb menú infantil: 16 €

Desplaçaments
Els desplaçaments es faran en vehicle propi. Consulteu els 
aparcaments en l’apartat ‘Desenvolupament de la visita’.

Més informació
Per a qualsevol dubte contacteu amb info@portadeldelta.cat 
o bé per telèfon al 93 374 13 79.

Informació de la visita



Desenvolupament de la visita

11.00 h
Punt de trobada a l’entrada dels Espais Naturals del Riu. Cal arribar una mica abans per deixar el vehicle a l’apar-
cament gratuït situat darrera del mirador dels avions, a la carretera de la Platja del Prat, i caminar durant 6 minuts 
fins a l’entrada dels Espais Naturals.
GPS 41.308710, 2.112094

11.15 - 13.30 h
Explicació inicial i visita guiada als Espais Naturals del Riu. Recorregut aproximat de 4km amb entrada a un dels 
aguaits de l’estany de Cal Tet.

13.30 - 14.00 h 
Desplaçament fins a un restaurant del Prat

14.00 h
Dinar a base de Pota Blava i productes del Parc Agrari del Baix Llobregat. El menú pot variar en funció de l'època de 
l'any i dels productes de temporada. Cal comunicar amb antelació si algú té intolerància o al·lèrgia alimentària.

Recomanacions:
Es recomana dur repel·lent de mosquits, crema solar i aigua, a la primavera – estiu. Així com anar amb calçat 
còmode, gorra, ulleres de sol i roba d'abric, segons l'època de l'any. Es recomana portar prismàtics. En el punt 
d'informació, hi ha un servei de préstec per als visitants (fins a 5 prismàtics). Es disposa de WC a l'inici de l'itinerari.

Reserva de places

Places limitades. Estem pendents de concretar les dates de visites de 2017. Ompliu aquest formulari 
de persones interessades i us notificarem l'obertura de noves convocatòries.

Trobareu tota la informació sobre les visites guiades a: 
http://www.elprat.cat/turisme-i-territori/que-fer-al-prat/experiencies

Organitza: Town 

https://goo.gl/forms/t03anKQkVEbk64sa2



