
Dinar exclusiu després d’una ruta en bici

Pedalar per gaudir, pedalar per degustar.
Com a objectiu, un dinar exclusiu a base de productes locals i de proximitat. Una cita gastronòmica amb el Pota 
Blava, la carxofa Prat i alters hortalisses del Parc Agrari del Baix Llobregat. Per arribar-hi, una ruta amb bicicleta pel 
Delta del Llobregat: els voltants dels Espais Naturals del Riu, la platja, els edifics d’interès històric i els miradors.
Una aventura gastronòmica, una gastronomia singular.
Eat&Ride!

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

Preu   
Preu visita amb dinar bàsic adult: 32 €
Preu visita amb dinar infantil, fins a 12 anys: 14 €

Data i horari
Pendent de concretar.

Desplaçaments
Els desplaçaments es faran en vehicle propi. Cal que el 
visitant porti la seva bicicleta.

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

Informació de la visita
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Reserva de places

Desenvolupament de la visita

9.15 h
Trobada al Parc del Riu. Entrada per Avinguda Verge de Montserrat (cal ser molt puntual). 
GPS: 41.331113, 2.106484. En cas d’arribar amb cotxe recomanem estacionar a la zona propera al Parc del Riu 
senyalitzada al mapa. 
Al punt de trobada s’oferirà una explicació introductòria a la visita guiada. 

9.45 h – 13.20 h
Visita guiada en bici pel Delta del Llobregat. Itinerari de 17 quilòmetres (nivell fàcil) amb diverses parades 
explicatives i que passa per: Mirador de la Bunyola, Edifici Semàfor, Caserna dels Carrabiners, Mirador de l’Estany 
de l´Illa, Platja del Prat, Mirador dels avions, Caseta Resclosa del Canal, Cases Holandeses i Parc del Riu.

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

Recomanacions:
Cal que cada visitant porti la seva bicicleta. Es recomana portar el kit per treure la cambra i fer reparacions de 
punxades, casc i un cadenat. És millor que la teva bicicleta porti timbre.
Es recomana dur prismàtics, repel·lent de mosquits, crema solar i aigua, a la primavera – estiu; i anar amb calçat 
còmode, gorra i ulleres de sol i roba d'abric, segons l'època de l'any.

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.
Més informació: http://www.elprat.cat/turisme-i-territori/que-fer-al-prat/eatride

Organitza: Town

Zona d’aparcament

Punt de trobada

https://goo.gl/forms/l3GmrTCs4JgbLYUG2
http://hello-town.com/

