Excursions al Delta de l’Ebre
695797761
PROPOSTA MEL MURIA, MISTRAL BONSAI I
DINAR AMB BALL A L’ILLA RESTAURANT

Visita al centre d’interpretació apícola Muria
“Muria. Centre d’Interpretació Apícola” és una iniciativa innovadora creada per la SAT Limitada Apícola
del Perelló – Mel Muria, amb l’objectiu de divulgar la cultura i la tradició del món de la mel i les abelles.
El Centre, de més de 300 metres quadrats, ofereix un recorregut pel món de les abelles a través de
diversos espais on les noves tecnologies permeten al visitant aprofundir de manera interactiva i
didàctica en el món l’apicultura.

En aquest nou Centre, el visitant inicia el seu recorregut a través d’una primera àrea audiovisual i un
espai sensorial on es pot gaudir de la projecció d’un impactant audiovisual.
Des d’aquí s’accedeix a la zona d’exposició permanent on es pot conèixer el món de l’apicultura a través
de grans panells explicatius i elements interactius amb pantalles tàctils i projeccions, així com diversos
elements i estris propis del món apícola, que endinsen el visitant en la cultura de la mel.
El recorregut finalitza en un espai polivalent destinat, entre altres, a albergar exposicions temporals,
que es renovaran anualment, i que s’ha volgut iniciar amb una exposició amb el títol “Les abelles més
velles del món”, on s’ofereix una innovadora visió dels orígens de l’apicultura.

Des d’aquí s’accedeix a la planta baixa on es pot veure el funcionament de la nova maquinària
especialitzada, de darrera generació, que permet incrementar i millorar la producció de mel,
possibilitant l’extracció directa de la mel dels marcs dels ruscos.
El recorregut finalitza amb la visita a la botiga on es poden contemplar un rusc amb abelles vives i una
font de mel.
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Les visites es fan amb l’ajut d’audioguies individuals amb locucions en cinc idiomes i el disseny
dels espais, de la il·luminació, de les formes i del recorregut està directament relacionat amb
l’apicultura, incorporant sons i olors, buscant la sensació de viure en primera persona aquest
apassionant món.
Aquesta nova instal·lació, sense barreres arquitectòniques, amplia i millora l’oferta i les possibilitats
que, els darrers anys, han portat molta gent i molts centres educatius a visitar les instal·lacions de Mel
Muria i participar als tallers didàctics que tan bona acollida tenen i que permeten descobrir un món de
sensacions!

A partir d’una explicació prèvia de la vida de les abelles, els visitants podran observar en plena natura,
l’hàbitat on viuen les abelles i les diferents característiques, identificaran l’arna/rusc com el seu
habitacle, una colònia d’abelles i els tipus que hi ha, com treballen, cel·les amb pol·len, mel, etc
També tindran l’oportunitat de conèixer les eines que utilitza l’apicultor i com les utilitza.
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Visita a Mistral Bonsai

Mistral Bonsai
EL MAYOR PRODUCTOR DE BONSÁIS DE EUROPA
Emplazados en pleno Parque Natural del Delta del Ebro, contamos con 55.000 m2 de
invernaderos y una exposición de bonsáis permanente de 200.000 bonsáis, abierta al
público todo el año, donde se cultivan y climatizan más de 190 especies de bonsáis.
En Mistral Bonsai ofrecemos servicio de asesoramiento y formación en el cuidado de
estos pequeños árboles, talleres gratuitos y jornadas de puertas abiertas con la
participación de los mejores maestros de bonsái de renombre internacional.
Si visitas nuestra exposición podrás contemplar la colección de ejemplares de
bonsáis centenarios más grande de Europa. ¡Te dejará sin palabras!
Ven a visitar nuestra exposición, una actividad para toda la familia, donde grandes y
pequeños disfrutarán aprendiendo sobre la naturaleza y descubriendo los secretos de
este arte milenario.
Las visitas a nuestra exposición son gratuitas y si lo deseáis podréis adquirir nuestros
productos en nuestra tienda.
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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.
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Menú

- Cassoleta de Mar amb Musclos del Delta de l’Ebre,
Cloïsses a la Marinera, Llagostí i Camarons.
- Paella de Mariscs del Delta de l’Ebre
- 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 de mel
Muria al Perelló, (el centre i les arnes es
troben a una distancia de 5 km que s’hauran
de recorrer amb el mateix bus) estant allí les
2 hores que dura la visita, continuant cap a
Mistral Bonsai i arribant al restaurant sobre
les 14.00h.
Adjuntem mapa amb l’itinerari per que
puguin veure les distàncies que hi ha.
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Preu total excursió.- 32 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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