Barraca Vilbor a Casetes del Delta a Casa Ponent a Casa Xanet

Delta de l’Ebre
Llocs per visitar

www.enjoyingdelta.com
www.casesdeltaebre.com
www.casadeldelta-com
info@casesdeltaebre.com
telèfon: +34 657800085

La Barraca Vilbor, Les Casetes del Delta, Casa Ponet i Casa Xanet
estan situades al municipi de Sant Jaume d’Enveja, en un lloc estratègic per voltar i conèixer molts dels indrets més interessants del
territori.
Sant Jaume d’Enveja. Els nostres allotjaments s’ubiquen al municipi de Sant
Jaume d’Enveja. El poble s’estén per la vora del riu Ebre. Tant si s’hi arriba des
d’Amposta o des del pont Lo Passador, el carrer Major el travessa de part a
part. Avui aquesta via és l’eix principal de la població, on s’apleguen la majoria
de botigues i restaurants. És el carrer de l’església, on per festes hi passen les
pubilles, la banda... ; les processons per Setmana Santa; les carrosses per Carnestoltes… Sant Jaume té prop de 3.600 habitants i equipaments com la piscina municipal, un gran pavelló esportiu, el teatre, l’oficina de turisme (situada
al carrer Major) i Lo Passador. El pont ja s’ha convertit en emblema i en una
infraestructura absolutament integrada en la vida del Delta. És més, passejar-hi
quan cau la tarda; admirar les postes de sol des del seu punt més alt; fer un volt
pel poble veí, Deltebre… ja forma part de la vida quotidiana dels habitants del
Delta. I és una bona recomanació pels visitants. www.santjaumeturisme.cat
Passeig Fluvial. Una de les passejades més boniques i senzilles que es poden fer
a Sant Jaume és el recorregut pel passeig fluvial que transcorre paral•lel al riu al
llarg de trenta kilòmetres. Podem agafar el passeig cap a la desembocadura, és a
dir cap a la dreta, o bé anar riu amunt cap a Amposta. Totes dues direccions són
recomanables. Hi trobarem boscos de ribera, tota mena de vegetació mediterrània i amb sort podrem veure estols d’ocells. La durada de l’excursió la podeu
decidir vosaltres.
Distància: Un cop s’arriba al pont Lo Passador, que comunica Sant Jaume amb
Deltebre, es pot seguir pel Passeig Fluvial durant 8,7 km fins a l’illa de Buda. El
primer tram és asfaltat. Els últims 7 km són per una pista de terra. Trobareu
bancs, alguna zona de pícnic, així com panells informatius sobre la fauna i la flora
de la zona. En arribar a l’illa de Buda haureu de tornar enrere.
Excursió a la Llacuna de l’Encanyissada. Molt a prop del Poblenou del Delta, és
la llacuna més gran del Delta, d’unes 900 hectàrees i una profunditat de 114 cm.
Està comunicada de forma natural amb el mar –amb la badia dels Alfacs, a través
de la gola Vella, però també de forma artificial pels desguassos que van des de la
llacuna fins a la badia. És un important nucli de nidificació d’aus. Té un carril bici
de 3,4 kilòmetres, cinc miradors i l’agrobotiga.
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Les platges del Delta. El Delta de l’Ebre està envoltat per més de cent kilòmetres de platges, totes poc concorregudes i un punt salvatges. A la sortida i a la
posta de sol es produeixen instants únics amb llums extraordinàries. Però hi ha
un fet que les fa del tot especials, les seves gran dimensions i l’absència de gent
que donen la possibilitat de gaudir en solitud d’un entorn màgic i exclusiu.
•
Migjorn
Pertany al poble de Sant Jaume d’Enveja i està situada prop de la desembocadura de l’Ebre, ara tapada per sediments. És una platja poc massificada i a l’estiu hi
ha un xiringuito per refrescar-se i menjar alguna cosa, que també obre al vespre.
Molt a prop hi ha el mirador del Migjorn des d’on s’obtenen unes vistes sensacionals de l’Illa de Buda.
•
Lo Serrallo
La més deserta i verge de les platges del Delta. No té cap mena d’equipament
però la sensació d’estar sol banyant-se en la immensitat del mar, no té preu. El
seu accés és una mica complicat. Caminant un bon tros es pot arribar al Migjorn,
una bona excursió per conèixer el procés de desaigües del Delta a través de les
comportes de descàrrega.
•
La Platjola i Eucaliptus
Aquestes dues platges formen una gran àrea de sorra que es separada per dos
desaigües. Prop de la Platjola hi ha una petita llacuna. La d’Eucaliptus disposa de
serveis de restauració.
•
Lo Trabucador
El braç de sorra que s’estén des de la platja d’Eucaliptus (amb serveis) i la Punta
de la Banya (a l’extrem sud del Delta) rep el nom del Trabucador. Té mar a banda i banda; per un costat les aigües tranquil•les de la badia dels Alfacs i per l’altra
el Mediterrani obert. Des de fa uns anys s’ha convertit en un dels llocs preferits
pels qui practiquen kite surf. Hi ha un parell d’escoles, llocs on llogar el material i un xiringuito on fan menjar. El Trabucador és pas obligat del flamencs que
creuen el Delta de sud a nord. Aixequeu la vista, segur que els veieu. Les millors
postes de sol del Delta.
•
Platja del Fangar
Està situada al nord de la desembocadura del Delta de l’Ebre. Una platja verge
enmig d’un dels espais naturals i paisatgístics més sorprenents. Plena de dunes, la
seva immensitat i bellesa, li donen un caràcter especial. Per accedir-hi cal caminar
des de la platja de la Marquesa (on hi ha un restaurant), també s’hi pot arribar en
barca des de l’Ametlla o l’Ampolla. La platja recorda un desert, pel seva sorra finíssima i pels miratges que sorgeixen quan vas caminant cap el far del Fangar.
•
Riumar
Està situada a la urbanització del mateix nom i molt a prop de la desembocadura del riu Ebre. A diferència de les altres platges del Delta, aquesta té tot tipus
de serveis i des de l’any 1997 està guardonada amb la bandera blava. Composta
per dunes altes i compactes, protegides per passarel•les de fusta. Enfront hi ha
xiringuitos, restaurants i diversos serveis turístics.
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Ullals de Baltasar: Com si d’un altre món es tractés, els Ullals de Baltasar són
una mena de racó exòtic en aquesta gran planúria que és el Delta. La vegetació
alta i feréstega protegeix aquestes surgències d’aigua dolça que procedeixen de
les properes muntanyes de la serra del Montsià i dels Ports. L’aigua fa un llarg
viatge per l’interior de la terra i apareix en aquest indret creant un paisatge fantàstic format per petits llacs, envoltats per bosquets d’eucaliptus. S’hi arriba en
cotxe per la carretera que uneix Amposta i Sant Carles de la Ràpita. Un seguit
de senders senyalitzats i delimitats per tanques de fusta marquen l’itinerari i
permeten al visitant contemplar el conjunt i la seva flora i fauna peculiars sense
perdre’s res. Durant el recorregut s’hi poden observar tortugues, granotes i aus
peculiars com els tallarols de casquet i els abellerols. Els bosquets d’eucaliptus i
la presència de nenúfars són també distintius d’aquesta zona declarada refugi de
pesca i reserva local de caça.
Centre d’Interpretació de l’Arròs La Torra de Camarles: Una visita molt interessant si volem saber com era la vida en aquestes terres fa cent anys i com ha
evolucionat el conreu de l’arròs. Les visites guiades són molt recomanables.
Ecoherbes Park. El Jardí Botànic Medicinal Ecoherbes Park és un gran espai
natural on els visitants poden passejar, retrobar-se amb la natura i descobrir les
més de 400 espècies de plantes aromàtiques i medicinals que hi creixen.
www.ecoherbes.com
Centre d’Interpretació de les Barraques. Situat al poble de Sant Jaume d’Enveja,
aquest petit museu mostra una exposició sobre la vida, el treball i l’habitatge
dels primers pobladors del Delta. Les barraques són construccions típiques
fetes amb els elements que la natura els oferia, canyes, fang i borró. Hi podreu
veure maquetes d’antigues barraques, fotografies, saber cóm es feien i quina
mena d’usos tenien i apropar-vos a un sistema de vida totalment adaptat a l’entorn. www.santjaumeturisme.cat/centre-dinterpretacio-de-barraques/
Molí de Rafelet: En les visites al molí de fusta, Molí de Rafelet, es pot conèixer
el cultiu, el procés d’elaboració, l’envasa’t de l’arròs; així com, la seva conservació i les formes de cuinar, les varietats d’arròs Bomba, Marisma, ecològic,... als
diferents plats típics, com: la paella, arròs a banda, arròs bullit, ensalades, rissotos,
postres... www.moliderafelet.com
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Creuers pel riu. Des de Deltebre surten diversos vaixells que recorren l’Ebre
fins a la desembocadura.Vistes de l’Illa de Buda i del braç de Migjorn. Durada
1’30 minuts. Un altra opció és anar fins a Riumar (hemidelta esquerra) per fer
una travessia de 45 minuts per la desembocadura. Aquests vaixells surten de
davant del Restaurant Casa Nuri, situat a prop de la desembocadura. Aquest
restaurant és és bona opció per quedar-se a dinar, sobretot pel preu. Ctra. final
Goles de l’Ebre s/n (Pas de Illa de Buda) Deltebre. Telèfon: 977 480 128 - 977
267 672
Hi ha dues modalitats de creuers:
1- els que surten de Deltebre que fan un trajecte de 1’20 h Tel. 977 077 022 /
645 927 110 http://crucerosdeltadelebro.es
2- els que només fan la volta per la desembocadura i surten de Riumar (trajecte
40 minuts). tel 977 480 128 – 977 267 672 http://creuersdeltaebre.com
Activitats en caiac. Una de les maneres més recomanables de conèixer aquest
territori és des del riu i també per mar. L’empresa Riu a l’Ebre ofereix un ampli
ventall de possibilitats per navegar i descobrir racons insòlits de l’Ebre (illa de
Gràcia, illa de Sapinya, la desembocadura...) i per les badies del Delta (excursió
a les muscleres de la badia del Fangar, Mirador Delta, i ruta fins a la Torre de
Sant Joan a la badia dels Alfacs). També organitzen rutes guiades en bicicleta i cotxe pels indrets més emblemàtics del Delta de l’Ebre. www.riualebre.com (Maria
José). Tel. 600 47 10 78
Badia dels Alfacs, muscleres i lo Xiringuito. La gran badia del sud del delta està
resguardada per la Punta de la Banya, un dels llocs més emblemàtics del Delta,
protegit com a parc natural i on viu una de les colònies estables de flamencs
més nombroses d’Europa. La travessia per la badia ens permet conèixer un dels
cultius més productius d’aquestes terres, els musclos, i fer-ne un tast al mig del
mar. El restaurant Xiringuito, especialitzat en arrossos i construït sobre palafits
és un lloc idíl•lic per gaudir de l’entorn. (tancat a l’hivern) http://bahiamargroup.
com/index.php
Menjada de musclos a la badia dels Alfacs. Diuen que és una de les millors
experiències gastronòmiques del Delta. Et porten en barca fins la musclera i allà
t’ofereixen un àpat de musclos i ostres. Tel. 638 283 986 http://www.musclarium.
com/index.html (tancat a l’hivern).
Un altra opció és la Musclera de l’Avi Agustí. https://www.facebook.com/Musclera-Lavi-Agusti.
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Llacuna de la Tancada i MónNatura Delta de l’Ebre. MónNatura Delta de
l’Ebre és un espai pensat per donar a conèixer i difondre la riquesa i varietat
d’aquest entorn natural. Us proposem doncs una visita a aquesta antiga piscifactoria que la Fundació Catalunya-La Pedrera ha recuperat i també a la bassa
de la Tancada. No us perdeu la vista des del mirador, on podreu veure milers
de flamencs. Molt a prop hi ha el restaurant La Tancada ( a l’interior del càmping la Tancada), també molt recomanable. Reserves als telèfons. 977261047 –
685840850.
Delta Polet o el Delta més autèntic. Si voleu saber més sobre el conreu ancestral de l’arròs, els costums d’aquesta terra, fer activitats a la natura, descobrir
els ocells i altres animals de la fauna autòctona del Delta, heu de contactar amb
Josep Polet www.deltapolet.com. Una experiència que us encantarà.
Xarter Nàutic Eli. Descobreix el Delta de l’Ebre navegant.Viatges a la carta per
la desembocadura de l’Ebre. Una experiència única, contacte directe amb el mar
de la mà d’una experta patrona, Eli, que coneix con ningú aquestes aigües. A
bord de la Skipper Black, una llanxa amb capacitat per a 12 persones, equipada
amb un motor de gran potència, es recorre el riu suaument i s’endinsa al Mediterrani a major velocitat. https://xarternauticeli.com
Si us interessa disposar de bicicleta el cap de setmana complet, us les poden
portar a la casa i després passaran a recollir-les. També les lloguen per dies o
mig dies. www.riualebre.com Tel. 600471078 (Maria José).
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El Racó del Riu- Plats elaborats amb productes autòctons, de gran qualitat,
presentats amb cura. Local d’estil rústic, situat a la vora del riu. Disposa d’una
agradable terrassa.
Avinguda Ebre, 162
Sant Jaume d’Enveja
Telèfon: 977 468 378
Restaurant Ida-Machino. Cuina tradicional elaborada amb productes autòctons, especialitzat en arrosos i peix.
Carrer Major, 129
Els Muntells
Telèfon: 977 479 015
Un Mos. Cuina casolana i especialitats del Delta.
Carrer Major, 47
Sant Jaume d’Enveja
Telèfon: Tel. 673 098 466 / 977 468 660
Cafè LLambrich. Entrepans estratosfèrics i plats combinats.
Carrer Major, 168
Sant Jaume d’Enveja
Telèfon: 977 468 240
El Pescador. Especialitats del Delta
Carrer Major, 15-17
Sant Jaume d’Enveja
Telèfon: 647 814 554 / 659 951 810
Restaurant L’Estany-Casa de Fusta. Restaurant de cuina regional, amb una àmplia mostra de l’ancestral cuina del Delta de l’Ebre. Preu mig: 30 euros
Partida de l’Encanyissada
Amposta
Telèfon: 977 261 026
Lo Pati d’Agustí.Arrossos a la llenya, de peix, verdures, ànec, marisc…
Carrer Ebre, 10
Poble Nou del Delta
Telèfon: 977 053 000
Cal Faiges
Ronda dels Pins, 13
Poble Nou del Delta
Telèfon: 977 742 703
Especialitats del Delta
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Nit i Dia. Cuina del Delta amb tocs creatius.
Ronda Fortalesa. 16
Poble Nou del Delta
Telèfon: 977 74 30 92 / 618 383 667 / 679 902 169
La Barraca del Delta. Cuina tradicional del Delta. Especialitats en arrossos,
anguila i ànec.
Carretera de Sant Jaume, km 4
Amposta
Telèfon: 977 261 097
Mediterrani Blau. Cuina tradicional del Delta, peix i marisc fresc de la costa,
ànec, arrossos i cuina de mercat.
Urbanització Eucaliptus
Amposta
Telèfon: 977 479 310
Casa Nuri / Lo Mas de Nuri. Cuina de peix i marisc i menjars tradicionals del
Delta. Davant mateix del restaurant surten els vaixells que recorren la desembocadura de l’Ebre.
Ctra. final de les Goles de l’Ebre
Deltebre
Telèfon: 977 480 128
Casa Nicanor. Arrossos, cuina creativa, especialitats del Delta.
Carrer Major. 22
Deltebre
Telèfon: 977 480 062
Mas Prades. En aquesta masia típica, totalment renovada, serveixen menjars
típics del Delta amb un toc modern.
Ctra. T-340 km 8
Deltebre
Telèfon: 977 059 084
Casa Paca. Cuina del Delta, arrossos, peixos i marisc
Carrer del Flamenc. Urbanització Riumar
Deltebre
Telèfon: 977 267 394
El Garxal. Cuina del Delta, especialitat en arrossos. Cuina creativa
Avinguda Esportiva, 155
Deltebre
Telèfon: 977 487 728

