Excursions al Delta de l’Ebre
695797761
PROPOSTA CREUERS OLMOS AMB DEGUSTACIÓ DE MUSCLOS,
VISITA AL MOLÍ DE RAFELET I
DINAR AMB BALL A L’ILLA RESTAURANT

Excursió amb Vaixell i Esmorzar de Musclos del Delta

El creuer més llarg al Delta de
l’Ebre
Creuers Olmos al Delta de l’Ebre ens ofereix la possibilitat
d’explorar el Delta des del bell mig del riu Ebre, navegant
amb les seves embarcacions podrem gaudir d’una
experiencia única!

Durant el viatge farem una degustació de musclos del
Delta de l’Ebre per esmorzar acompanyats d’una copeta
de vi.

PÁGINA 1

EL CRUCERO IDEAL
Embarcación de tipo catamarán con una capacidad de 150 pasajeros y una eslora de
16,2 metros, de doble casco.
Especialmente diseñada para prestar servicio de pasaje, en el ámbito recreativo y
turístico, por su gran estabilidad.

Visita al Molí de Rafelet

Elaboración molino artesano
Sumérjase en la historia de la elaboración de arroz en el Delta del Ebro, en su
cultura, en su tradición artesana y en un mundo de sensaciones culinarias que
desprende el arroz típico del Delta del Ebro: "el arroz Molí de Rafelet".
En las visitas al molino de madera, Molí de Rafelet, damos a conocer el cultivo, el
proceso de elaboración, el envasado del arroz ; así como, su conservación y formas
de cocinar, las variedades de arroz Bomba, Marisma, ecológico, a los diferentes
platos típicos, como: paella, arroz a banda, arroz hervido, ensaladas, risottos,
postres...
Uno de nuestras funciones m ás importantes es la conservación del patrimonio
industrial en el Delta del Ebro, concretamente en la maquinaria de elaboración de
arroz; a adem ás de diferentes objetos de molineria, de laboratorio, de la época del
estraperlo y de la oficina, propios del Molí de Rafelet.
El molí de Rafelet sigue funcionando y elaborando el arroz tal como se ha hecho
siempre.
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Dinar a L’illa Restaurant

Restaurant exterior on podràs gaudir de l’entorn
natural mentre disfrutes dels millors productes del
Delta de l’Ebre, envoltat de 18.000 metres quadrats de
jardins, oblidaràs on estàs i et sentiràs en una autèntica
illa de tranquilitat i plaer.

PÁGINA 3

PÁGINA 4

Menú

-

Torrades d’escalivada amb Anxoves
Amanida de l’horta
Torrades de pa amb tomàquet i pernil
Paella de Mariscs del Delta de l’Ebre amb arròs del
Molí de Rafelet
- Postre
- Vi, aigua, cava, café i gotes

Amenitzat amb ball i música en directe.
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Aquesta excursió està calculada arribant sobre les
10.00h. a les instal·lacions del Transbordador, si entren
per la carretera de l’Ampolla, podrán veure des de dalt
del bus la mar i els camps d’arròs, després es farà la
visita al Molí de Rafelet, un molí d’arròs que utilitza els
Mitjans tradicionals per la seva elaboració i on els
explicaran tot el procés des del camp fins al plat,
Seguidament, anirem al restaurant sobre les 14.00h. on
podrán degustar una paella de marisc amb arròs del
Molí de Rafelet.
Després de dinar, disfrutaran d’una sessió de ball i
música en directe.

Adjuntem mapa amb l’itinerari per que
puguin veure les distàncies que hi ha.
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Preu total excursió.- 30 euros
El preu inclou només les visites i el dinar, falta que l’agència
de viatges corresponent l’implementi amb el transport i el que
sigui necessari.
Si necessiten més informació o volen variar alguna visita o
menú, poden contactar amb nosaltres al 695797761

Atentament,
Miriam López
Intermediadors turístics a les Terres de l’Ebre
Delta Park SCP
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