117 m

196 m

+info

PAISATGE

PATRIMONI

NATURA

413 m

0m

FAMILIA

No

C I C L O T U R I S M E

24 km

Aquest tram per l'antiga via de tren de la
Val de Zafán, uneix l'estació d'Arnes-Lledó
amb la del Pinell de Brai. En total 24
quilòmetres de carril adaptat per circular-hi
en bicicleta. És una ruta molt planera,
adaptada per a nens i famílies.
El recorregut creua diversos túnels
— és recomanable portar frontals —
i alguns aqüeductes envoltats d'una natura
exuberant. Disposa d’un tram adaptat a
persones amb mobilitat reduïda.

+info

PAISATGE

AVENTURA

NATURA

70 m

542 m

Si

PATRIMONI

4.459m

4.459 m

182 km

CLÀSSICA
TERRA ALTA 2

Per descobrir el paisatge i la història
de deu municipis de la comarca

Un recorregut per conèixer tots els municipis de la comarca. Una ruta que combina
pricipalment pistes de terra, senders i trams
de la Via Verda. Un circuit heterogeni amb
diversos nivells de dificultat i una gran
varietat de paisatges. El camí ressegueix
part del traçat de la ruta vinculada als
Espais de la Batalla de l’Ebre, el Parc
Natural dels Ports i les planes interiors.

Un circuit amb diversos nivells de
dificultat i gran varietat de paisatges
per descobrir la comarca

CARRETERA

Nivell
Avançat

Si

Una ruta entre natura, adaptada per
a famílies, resseguint l'antiga via de
tren de la Val de Zafán

BTT

+info

PAISATGE

259 m

522 m

Si

PATRIMONI

GASTRONOMIA

1.128 m

1.128 m

55 km

Nivell
Moderat

BTT

Si

+info

PAISATGE

CULTURA

83 m

542 m

PATRIMONI

NATURA

1.362m

1.362 m

Per les barrancades, les serres i els altiplans
de la Terra Alta descobrim un territori
sembrat d’ermites. Quan arriba
la primavera, molts pobles hi celebren
romeries, a mig camí entre la festa popular
i la devoció religiosa. Aquesta ruta permet
descobrir l'ermita de Sant Pau de Vilalba
dels Arcs, l'ermita de Sant Francisco de la
Fatarella i Santa Magdalena de Berrús.
58 km

A la Terra Alta, el cultiu de la vinya
i l'elaboració de vi té una tradició
mil·lenària. I tota aquesta tradició es fa
notar en el paisatge de turons gaire alts,
recoberts de vinyes a mitja alçada.
El circuit transita entre els camps de ceps
dels municipis de Bot, Batea i Caseres.
Permet descobrir la imponent Vall Major
de Batea i travessa les vinyes dels
afores de Bot.

CAMINS DE ROMERIES
PER LES ERMITES
Ruta per un territori sembrat
d’ermites, per gaudir del patrimoni
entre planes i barrancs feréstecs

Nivell
Avançat

La tradició mil·lenària del vi es fa
notar en la bellesa dels conreus i
paisatges de la Terra Alta

PEDALANT
ENTRE VINYES

CLÀSSICA
TERRA ALTA 1

Una ruta de contrastos entre el nord
i el sud de la Terra Alta.

119 km

552 m

GRAN VOLTA
A LA TERRA ALTA

CARRETERA

Nivell
Avançat

Si

2.145 m

86 m

BTT

CARRETERA

LA RUTA DE L’OLI

Una ruta que voreja camps d'oliveres
i permet submergir-se en la tradició
agrícola de la comarca

68 km

534 m

2.145 m

PAISATGE

Nivell
Avançat

Si

1.577 m

150 m

PATRIMONI

HISTÒRIA

VIA VERDA

160 km

553 m

PATRIMONI
NATURA

1.577 m

POBLES

PAISATGE

Gandesa és el punt central d’una ruta que
uneix el Pinell de Brai, Prat de Comte,
Horta de Sant Joan, Bot, Gandesa, Batea,
Vilalba dels Arcs, La Fatarella i Corbera
d’Ebre. Una ruta gairebé completa per la
comarca que permet pedalar a vistes sobre
rierols d'aigües cristal·lines, envoltats de
camps de vinyes i mil·lenàries oliveres,
visitant els magnífics cellers modernistes,
endinsant-se per carreteres amb el massís
dels Ports com a teló de fons.

Nivell
Bàsic

2.840 m

46 m

Nivell
Moderat

2.840 m

+info

PATRIMONI

Aquesta ruta uneix mitja dotzena de
poblacions de la comarca. El nord, de relleu
és més planer, es complementa amb el sud,
on hi ha diversos tossals que connecten
amb el massís dels Ports. Aquest recorregut
connecta Prat de Comte a l’extrem més
septentrional amb Bot, des d’on la ruta
enfila cap al nord direcció Batea, Vilalba
dels Arcs per tornar a Corbera i Gandesa.

+info

+info

PATRIMONI

HISTÒRIA

PAISATGE

1.169 m

1.169 m

51 km

Nivell
Avançat

BTT

+info

282 m

700 m

Si

Entre el juliol i el novembre de 1938, la
Terra Alta va ser escenari dels tràgics
esdeveniments de la Batalla de l'Ebre de
1938, un dels episodis més durs de la
Guerra Civil espanyola. Aquesta ruta
travessa el poble vell de Corbera, les
trinxeres de la Cota 402 o el turó del
Coll del Moro de Gandesa, des d'on
el General Franco va dirigir la batalla.

Un recorregut pels espais on es van
lliurar alguns dels episodis més
violents de la Guerra Civil

PELS ESPAIS DE LA
BATALLA DE L’EBRE

A la Terra Alta hi tenen cabuda totes les
modalitats del ciclotursime. L’antiga línia
de ferrocarril de la Val de Zafán ha
esdevingut una via verda que uneix petits
pobles i s’endinsa per la vall del riu
Canaletes entre imponents parets de
conglomerats, sempre amb un desnivell
constant i poc pronunciat. Però a més,
la comarca disposa de diferents modalitats
per recórrer amb BTT i vies per recórrer amb
bicicleta de carretera. En total, gairebé 300
km entre paisatges agrícoles i espais
naturals que enllacen els principals
punts d’interès de la comarca.

C I C L O T U R I S M E

PAISATGE

GASTRONOMIA

L'altitud, l'orografia i la combinació de dos
vents (la garbinada humida que puja per la
Vall de l'Ebre i el cerç fred i sec del nord-oest)
han convertit la comarca de la Terra Alta en
un microclima ideal per al cultiu de l'olivera,
principalment de l'empeltre, una varietat
autòctona coneguda (i reconeguda amb
una Denominació d'Origen) pel seu elevat
contingut gras. La Ruta de l'Oli voreja
camps d'oliveres i permet submergir-se
en la tradició agrícola de la comarca.
BTT

+info

PAISATGE

AVENTURA

NATURA

6.864 m

6.864 m

221 km

Nivell
Expert

70 m

714 m

Si

Recuperant antics camins de ferradura
i senders històrics recorrem la comarca
travessant els seus pobles carregats
d’història. Passem per indrets fascinants
com el portell de Cavalls o el congost del
riu Canaletes. Una volta exigent i tècnica
orientada a ciclistes experimentats que
busquin una experiència més intensa.

Volta de poble a poble per la
Terra Alta a través dels senders
més tècnics i exigents.

TERRA ALTA
EXTREM

RIU EBRE

Trinxeres
de la Punta
del Duc

Santa Magdalena
de Berrús
Trinxeres
de Berrús

Estació de ferrocarril
La Pobla de Massaluca - Faió
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Línia defensiva
de la Fatarella
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Santa
Madrona
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Cota 705
Monument
a la Pau
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PINELL DE BRAI

Sant Josep

Fontcalda

C43
TORTOSA

PRAT DE COMTE

VIA VERDA DE LA VAL DE ZAFAN
Tram Baix Ebre

C121
TORTOSA

HORTA DE SANT JOAN

VIA VERDA DE LA VAL DE ZAFAN
Tram Matarranya

US RECOMANEM
A tots el municipis trobareu establiments
d’allotjament i restauració. Consulteu els inscrits
a Cicloturisme Terra Alta on hi trobareu:
+info

ARNES
C I C L O T U R I S M E

A231
VALDEROBRES

PARC NATURAL
DELS PORTS
+info

• Lloc segur per guardar les bicicletes
• Espai per rentar-les
• Equip bàsic de reparació i/o gestió de
servei de reparació
• Farmaciola primers auxilis
• Servei i/o gestió de picnic
• Informació de la Comarca i dels recorreguts
• Gestió del trasllat de l’equipatge
Aprofiteu l’estada als nostres municipis per
gaudir d’una experiencia relacionada amb
l’enoturisme, l’oleoturisme i la memoria histórica.
Visiteu els espais històrics i centres
d’interpretació que trobareu arreu del territori
Descarregueu els tracks
de tots els recorreguts

Tracks

+info

Trobareu tota la informació de la Terra Alta a:
www.terra-alta.org
Bassa d'en Gaire, 1 · 43780 · Gandesa
Tel. 977 420 018
turisme@terra-alta.cat
instagram.com/turismeterraalta
twitter.com/TurismeTerrAlta
facebook.com/turismeterraalta

VIA VERDA

Punt d’informació
Reparació de bicicletes

CAMINS DE ROMERIES PER LES ERMITES
PELS ESPAIS DE LA BATALLA DE L’EBRE
GRAN VOLTA A LA TERRA ALTA
GIRONA

PEDALANT ENTRE VINYES
TERRA ALTA EXTREM

LLEIDA
BARCELONA
TARRAGONA

Allotjament
Restaurant / bar
Elements patrimonials
Edifici modernista
Enoturisme, celler visitable, activitats…

LA RUTA DE L’OLI
CLÀSSICA TERRA ALTA 1
CLÀSSICA TERRA ALTA 2

Oleoturisme, almàsseres visitables, activitats…
Estació
Ermita
Centres d’interpretació
Espai de la batalla de l’Ebre
Embarcador

