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DESCOBRINT LA BATALLA DE L’EBRE 

  PREU: 48 €

Sortida des del nostre lloc d’origen en direcció a les co-
marques de l’interior de Tarragona. Arribada al restaurant 
on realitzarem l’esmorzar en base a:

PA AMB TOMAQUET I PERNIL
AIGUA, VI I CAFÉ

Tot seguit ens dirigirem cap a Corbera d’Ebre, a la co-
marca de la Terra Alta. Allà realitzarem la visita estrella 
d’aquest matí al Centre d’Interpretació 115 dies, el 
museu dedicat a la decisiva Batalla de l’Ebre de la Guerra 
Civil Espanyola. La Batalla de l’Ebre va representar un 
dels episodis més importants de la Guerra Civil espanyola, 
considerada la primera gran guerra contemporània. 115 
dies van ser els que va durar la batalla i en aquest centre 
descobrirem, amb una guia local,  el desenvolupament i 
conseqüenices de la batalla, amb una visió completa del 
confl icte bèl·lic i polític. L’objectiu d’aquest centre és 
aconseguir que el visitant siga conscient que la batalla no 
va ser només un seguit d’accions bèl·liques que es van 
desenvolupar sobre un mapa, sinó que en aquest territori 
s’hi van posar en joc la vida, els ideals i les esperances de 
molta gent. Acabada la visita al museu ens aproparem fi ns 
al Poble Vell de Corberà d’Ebre, un espai declarat d’In-
terés Turístic. La vil.la ha sigut destruïda varies vegades 
durant la seva història, pero sens subte la pitjor de totes 
va ser el desastre de la Batalla de l’Ebre. Passejant pels 
carrers del poble vell podrem veure els edifi cis en estat 
ruinós i descubrirem les conseqüencies de la batalla més 
llarga i sagnant de la Guerra Civil.
A l’hora convinguda tornarem al restaurant on realitzarem 
el dinar en base al següent menú: 

ENTREMESOS VARIATS
PAELLA MAR I MUNTANYA

POSTRES
PA, AIGUA, VI, CAVA, CAFÉS I GOTES

Després de dinar tindrem una mica de temps lliure a Gan-
desa per pasejar i conèixer la capital de la Terra Alta. Cap 
a les 17 h. iniciarem el viatge de retorn fi ns al nostre lloc 
d’origen. Final de la excursió i dels nostres serveis.
NOTES:
* L’ordre de les visites podrà ser modifi cat sense afectar al seu contingut. 
* Qualsevol intolerància o al.lergia a algun aliment ha de ser comunicada a l’hora de realitzar 
la reserva. Un cop realitzada la reserva no es faran canvis en el menú.
* L’excursió es realitzarà tot i haver previssions de pluja, sempre que les autoritats guver-
namentals no indiquin que hi ha temporal de mal temps amb perill per a l’integritat de les 
persones.

 

• Esmorzar i dinar.
 
• Autocar “Gran Confort”.
 
• Guia acompanyant de la nostra agència. 

• Visita amb guia local al museu de la Batalla de 
l’Ebre: Centre d’Interpretació 115 dies.

• Visita amb guia local al Poble Vell de Corbera 
d’Ebre.

• Visita per lliure a Gandesa.

• Assegurança de viatge. 

No inclou: Despesses privades al restaurant, propina, cap 
altre servei no especifi cat en el programa.  

Inclou:

CORBERA D’EBRE
CENTRE D’INTERPRETARCIÓ 115 DIES

POBLE ANTIC CORBERA D’EBRE

GRUPS EXCURSIONS RADIALS

 HORA DE SORTIDA:      07:30 H.

EXCURSIÓ DE GRAN INTERÉS CULTURAL - VISITA GUIADA


