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Barcelona, febrer de 2019
Circular 202. 15, 16 i 17 Sortida a l'Ametlla i el Perelló
Ja tenim a tocar la primavera, i és temps de flors... i de mel!!
Divendres 15
Arribada dels i les afortunades!
Dissabte 16
Els entorns del Càmping l'Ametlla ( vegeu www.campingametlla.com ), envoltats de platja, camps i la
ruta pel GR-92 que ressegueix la costa catalana ofereixen un espai immillorable per passejar, conèixer
cales meravelloses i respirar. El càmping, a més disposa de força serveis i instal·lacions. No ens podem
deixar de dir que a qui li agradi tirar les canyes, les platges que toquen al càmping són un espai
immillorable.
A més, l'Ametlla de Mar és un bonic poble de tradició pesquera que val la pena conèixer. Trobareu tota
la informació a http://www.ametllamar.cat/turisme/ca/turisme/ . Coincideix que aquest cap de setmana hi
ha la ruta de la tapa Tot s'hi val! on podrem conèixer l'àmplia oferta gastronòmica.

A les 16:30 ens trobarem per fer una caminada per el GR 92
El recorregut pel GR 92 entre l'Ampolla i l'Hospitalet de l'Infant recorre una part de la costa catalana de
gran valor natural i paisatgístic, i força desconeguda. La ruta que farem, curta, serà per anar a conèixer
el Port Natural de l'Estany Gras, passant per les fortificacions defensives de la línia de la costa que es
van edificar el 1937 tement un desembarcament dels feixistes a través de Mallorca.
La passejada és de dificultat baixa, i durarà a l'entorn de 1'5 hores.
Diumenge 17
A les 10:30 visita al Centre d'Interpretació Apícola Mel Muria ( Avinguda Catalunya, el Perelló )
Aquest dia ens haurem de llevar per partir, ja que la visita és a l'entrada del Perelló, a pocs quilòmetres
del càmping ( uns 15 per la N-340, molt menys per camins rurals per on anirem en grup a les 10 hores
els que vulgueu ).
El visitant inicia el seu recorregut a través d'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, que endinsen al visitant a la cultura de la mel. Després accedirem a la planta baixa on es
pot veure el funcionament de la nova maquinària especialitzada, de darrera generació, de l'extracció
directa de la mel del rusc. El recorregut finalitza amb la visita a la botiga on poden contemplar un EIXAM
NATURAL, la magnífica FONT DE MEL, i per acabar la visita a les nostres instal·lacions cadascú podrà
assaborir els diferents tipus de MEL produïdes de manera artesana pel nostre equip d'apicultors.
Tot seguit, visita d'un arnar en plena natura
( haurem de traslladar-nos en vehicle en
grup ).
Prèviament equipats amb el vestit d'apicultor,
ens dirigirem a la partida del Burgà
acompanyats
d'un
professional
de
l'apicultura. Podrem observar EN DIRECTE
EL TREBALL DE L'APICULTOR (com es tira
el fum a les abelles i com extreuen els
quadres de l'arna) observarem els quadres
mòbils amb la mel, el pol·len, les larves, els
diferents tipus d'abelles, els estris que utilitza
l'apicultor, els diferents tipus d'arnes i les
característiques d'un arnar.
És important recalcar que cal dur calçat esportiu tancat.
Dinar
Un cop finalitzada la visita al Centre d'Interpretació Apícola i l'arnar, ens dirigirem a l'Ermita de Sant
Cristòfor ( propera a les insta·lacions de Mel Muria ) per fer un dinar de germanor. L’ermita és idònia
per passar un agradable dia de lleure, ja que compta amb una zona infantil de lleure, barbacoes
i diverses taules sota l’ombra dels pins, així com un mirador amb una vista panoràmica de la costa i del
Delta de l’Ebre amb la Serra del Montsià al fons.
PREU
Els preus de la sortida són la oferta que ens ha fet el càmping:
 Furgo/ac amb 2 persones. 18 € nit. Persona extra de 10 anys endavant 3,40€. Nen extra de 3 a
9 anys inclosos 1,70€. Gossos 2,10€
 Cal sumar la taxa turística.
 La visita al Centre d'Iterpretació apícola es paga a banda, són 10 € per persona. Els nens de 3 a
12 tenen un 30% de descompte, i si tenen menys de 3 anys tenen l’entrada gratuïta.

Com sempre, us demanem que si esteu interessats en venir, confirmeu quants vindreu via
watsapp i sobretot, indiqueu si participareu a la visita a Mel Muria i la matrícula del vostre vehicle
pel càmping.
La junta directiva

