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La guia proposa visitar espais com el Delta, la Serra del Montsià, el Parc
Natural dels Ports o la Serra de Pàndols per conèixer també la tradició i
l’activitat que es duu a terme en  un territori marcat pel pas del riu Ebre

En aquesta guia trobareu tot el necessari per conèixer les Terres de l’Ebre. Al
sud de Catalunya, aquest territori que es vertebra al voltant del riu Ebre,
presenta una geografia molt variada, des de les muntanyes del massís d’Els
Ports fins a la plana del Delta, passant per la vall de l’Ebre i el territori de vinyes
i oliveres que s’estén al nord, entre les serres de Pàndols, Cavalls i la Fatarella.



Patrimoni monumental i natural, itineraris per fer a peu, castells i coves
naturals, productes i gastronomia, platges i allotjaments destacats, tot per
gaudir d’un destí interessant i diferent.

Jordi Bastart i Cassé és escriptor i fotògraf i dirigeix l’empresa Turismo Verde
SL. A més d’articles per revistes de viatges i dirigir durant set anys les guies
QF?, de La Vanguardia, ha publicat una vuitantena de guies de viatge tant de
passejades per la mainada, ciutats d’Europa com de diferents indrets
d’Espanya. És col·laborador del programa Gente Viajera d’Onda Cero Radio.
L’any 2001 la Generalitat li va concedir el premi al millor llibre de promoció
turística de Catalunya i el 2008 va rebre el Pica d’Estats pels seus treballs
sobre les Terres de Lleida.

Extractes del llibre:



PREMSA COSSETÀNIA 977602591 / 933621045 // restrada@cossetania.com


