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l’Ampolla, vila marinera 
al Delta de l’Ebre
De la fusió entre el riu i la mar, entre 
la sorra i les onades, que van jugar a 
estimar-se fins a modelar una gran 
bassa amb forma d’ampulla (àmfora), 
va néixer aquesta acollidora vila 
marinera, sent un dels municipis 
costaners amb més personalitat 
de les Terres de l’Ebre.

Han passat els segles, però el caràcter 
mariner de l’Ampolla manté tot el seu 
encant, enamorant a tothom qui s’endinsa 
en la nostra cultura lligada a la mar i a les 
tradicions pesqueres. Descobreix el 
patrimoni pesquer de l’Ampolla a través de 
la nostra gastronomia, paisatge i història!
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Fons marí, un ecosistema 
ple de biodiversitat
El fons marí de l’Ampolla acull un ecosistema ple de 
biodiversitat que destaca per la seva bellesa natural i 
pel seu interès.

L’Ampolla acull part 
d’una de les colònies de 
posidònia més importants 
de la costa mediterrània.Responsables amb la natura

L’Ampolla ecoturista

Fer ecoturisme a l’Ampolla és la millor alternativa 
per realitzar turisme sostenible a la natura.

Viu una experiència realment activa i inspiradora amb la qual 
conèixer la cultura, el patrimoni natural, els productes locals
i la gent del nostre poble. Tot plegat, reduint al màxim 
l’impacte en l’entorn i preservant aquest regal tan valuós: 
la natura.

Adherits a la Carta 
Europea de Turisme 
Sostenible, des del 2007

Reserva de la Biosfera, 
des del 2013, com a 
municipi integrant 
de les Terres de l’Ebre

Segell de l’associació 
internacional Global 
Green Destinations com 
una de les 100 millors 
destinacions sostenibles 
del món (2016 i 2017)
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Platja de 
l’Arenal

Platja dels 
Pinets

Platja de 
l’Arquitecte

Platja de les 
Avellanes

Platja dels 
Capellans

Platja del 
Baconé

Cala
Maria

Cala
l’Ascaret

Platja
Cap-Roig

 Platges de sorra   Platges de pedra   Cales   Platges amb bandera blava   PV  Bandera de platges verges

PV
PVPlatges de tons blaus 

i aroma a mar
L’Ampolla pot presumir de cales 
i platges pràcticament verges. 
Des de platges de sorra amb 
aigües tranquil·les i poc profundes
–ideals per als més petits-,
fins a platges de pedra petita
o de sorra envoltades
de penya-segats de tonalitats
rogenques –ideals
per desconnectar.
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Cala
Joaquina

Platja
Perales



Senders de textures 
i colors, a peu o en 
bicicleta
Vols dibuixar el litoral de l’Ampolla
o prefereixes explorar el seu interior?
Les diferents rutes de natura a l’Ampolla
et permetran viure de primera mà un
dels nostres principals atractius,
el patrimoni natural.

La Bassa de les Olles Els Ocells i l’Arròs Els penya-segats que 
van vestir-se de colors

Els jardins d’oliveres Les basses naturals
S’han citat 302 tàxons
al terme municipal de 
l’Ampolla.

Destí ornitològic 
de gran diversitat
Rossinyol, merla, corb marí, flamenc, 
gratapalles… Fins a 302 tàxons a observar 
gràcies a 5 rutes ornitològiques diferents!

Si t’emociona l’ornitologia, a l’Ampolla 
pots gaudir de diversos itineraris 
ornitològics per fer a peu o en bicicleta,
on podràs veure un gran nombre d’espècies.
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Esports envoltats 
de natura
Cursos de vela i windsurfing

El mar Mediterrani és el millor entorn on 
practicar activitats com la vela i el windsurf.

Caiac al mar

Una forma molt saludable de conèixer diferents 
racons amb encant entre roques i cales. 

Pescant a l’Ampolla

Les tranquil·les aigües són perfectes per 
sortir a pescar.
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Hípica i excursions a cavall

Muntar a cavall en plena naturalesa amb 
la brisa sobre la pell… Quina sensació 
de llibertat.

Sortides guiades i activitats esportives

Visites guiades, esports d’aventura, excursions… 
El millor turisme actiu del Delta de l’Ebre!
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Moments únics 
al Delta de l’Ebre
Vivers d’ostres i musclos

Sortida en vaixell per degustar musclos i
ostres del Delta al mateix lloc on es crien!
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Jardí botànic

Espai natural amb més de 400 espècies 
de plantes aromàtiques, culinàries
i medicinals. Quines fragàncies!

Celler de sake ecològic

Visita i tast de sake o maridatge del 
sake amb ostres al celler on s’elabora 
el sake Kensho de la mà dels seus 
propietaris.
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La cuina de l’ostra

L’ostra és un dels productes estrella
de la nostra gastronomia. Tanca els ulls 
i deixa que sorprengui el teu paladar
amb la seva carn fina i gustosa!

El seu sabor únic es deu a la barreja 
d’aigua salada del mar Mediterrani 
i d’aigua dolça del riu Ebre.

Festes i jornades gastronòmiques

Tasta les millors receptes dels nostres restauradors 
alhora que gaudeixes d’un paisatge increïble 
a la porta del Delta. Un maridatge ideal!

Festes i jornades

Jornades Gastronòmiques de la Galera (febrer-març)

Jornades Gastronòmiques de l’Ostra (maig)

Festes Tradicionals de l’Arròs: Plantada (juny) 
i Sega (setembre)

Jornades Gastronòmiques de l’Arròs (setembre)

On menjar 
a l’Ampolla?

15

l’Ampolla, espai 
gastronòmic del Delta
La nostra terra i la nostra mar ens brinden 
fruits frescos i de proximitat que podràs 
assaborir de la mà dels nostres 
restauradors amb receptes tradicionals
i innovadores.

De casa nostra

L’ostra del Delta

Peix i marisc

Oli d’oliva

DOP Arròs del Delta de l’Ebre

Embotits casolans

Rebosteria i postres artesanals

Gin i sake d’elaboració artesanal

Herbes culinàries i infusions 
ecològiques

https://ampollaturisme.com/restaurants-ampolla/#restaurants
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Activitats de nit
Es fa fosc i la brisa de la mar refresca 
l'ambient. Comença la màgia a l'Ampolla: 
cinema a la fresca, música en viu, 
havaneres vora mar, teatre... 
Tot un seguit d'espectacles per a petits 
i grans que il·luminen les nits d'estiu 
a l'Ampolla.

Festes i tradicions 
amb tota la família
L’agenda d’activitats de l’Ampolla 
té moltes celebracions al llarg de l’any, 
amb festivitats i activitats per a tota 
la família per conèixer el nostre 
patrimoni cultural.

Les Festes Majors de Sant Joan i les Festes 
de la Verge del Carme són dues de les 
nostres festes populars més importants 
i representatives, motiu pel qual formen 
part del Patrimoni festiu de Catalunya.

Festes Majors de Sant Joan

Per Sant Joan, celebrem les Festes Majors 
de l’Ampolla amb una setmana de música, 
dinars populars, activitats infantils, curses, 
correfocs i un llarg etcètera d’activitats.

Festes de la Verge del Carme

Celebració en honor a la Mare de Déu 
del Carme, patrona dels pescadors i de la 
gent de la mar, amb una setmana plena 
d’actes, balls d’orquestra i la tradicional 
processó marítima, entre moltes altres 
activitats.

16 de juliol, 
Festes de la Verge 
del Carme.

Primer 
dissabte d'agost: 
Nit Màgica.
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Gaudeix del millor repòs

Hotels****

Hotels***

Hotels**

Càmpings

Cases rurals

Lloguer de cases i apartaments

Ecoallotjaments

Habitatges d’ús turístic

Troba els millors
allotjaments
a l'Ampolla.

Com arribar a l’Ampolla?
Situat a l’extrem sud del golf de Sant 
Jordi, a la comarca del Baix Ebre,
l’Ampolla s’erigeix com la Porta 
del Delta, un escenari d’aquarel·les 
on neixen converses, diàlegs, 
preguntes, sentiments… L’essència 
de la cultura del Mediterrani.

L’Ampolla es troba a prop 
dels principals aeroports 
de Barcelona, Reus i València.

l’Ampolla

Catalunya

https://ampollaturisme.com/dormir-ampolla/
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