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DESCRIPCIÓ

DESCARREGA'T LA RUTA
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DESCRIPCIÓ


	F[0]: 
	P1[0]: 
	ImatgeFoto[0]: 
	Distancia[0]: 105km
	ImatgeDesnivell[0]: 
	Desnivell[0]: 700 metres
	NTecnic[0]: Baix
	Terreny[0]: Asfalt i pista
	Temps[0]: 1 o 2  dies
	Inici[0]: Tortosa
	NFisisc[0]: Mitjà
	Arribada[0]: Alcanyís
	NomRuta[0]: VIA VERDA DE LA VAL DE SAFAN
	numeroRuta[0]: 14
	TipusRuta[0]: Via Verda
	LinealoCircular[0]: Ruta lineal
	Descripcio1[0]: La Via Verda és una ruta turística que transcorre per l’antiga via fèrria de la Val de Zafan, que sortia de la Puebla de Híjar i arribava fins Tortosa.Ocupant l’antic traçat ferroviari, la Via Verda aprofita els avantatges de cap desnivell significatiu, i amb el seu ferm asfaltat ofereix el màxim de facilitat i comoditat per qualsevol mitjà no motoritzat (a peu, a cavall i amb bicicleta), tot garantint l’accessibilitat universal. 
	Descripcio3[0]: Un dels seus objectius és promoure una nova cultura de l’oci i de l’esport a l’aire lliure entre la societat.  En el seu recorregut català s’hi poden admirar diferents i variats paisatges. El fet de vorejar el nord del parc natural del Ports per seguir el recorregut engorjat a la vall del riu Canaletes, per final obrir-se a la majestuositat de la vall de l’Ebre farà contemplar, alhora que gaudir de forma plàcida del lleure, un entorn natural extraordinari. A partir de la capital del Baix Ebre es possible continuar pel camí natural de Tortosa a Deltebre i fins la mateixa desembocadura de l’Ebre. El traçat ofereix un cúmul de variants paisatgístiques d’una bellesa irrefutable tot barrejant la tranquil·litat i el silenci amb espais meravellosos alhora que es transita per nombrosos túnels il·luminats i viaductes espectaculars.
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