Presentació
Aprofitant el cicle d’activitats gastro-culturals Cuinem [i mengem] la història que fem a Arqueonet, el
qual està dedicat enguany a les cultures de l’Àsia Oriental, farem una excursió al Delta de l’Ebre de
temàtica japonesa el cap de setmana del 4 al 5 de maig, en plena primavera. A través d’aquesta sortida
descobrirem el fascinant món dels bonsais, la gastronomia japonesa més actual, un sake que es
produeix a la zona de conreu d’arròs del nostre país, el procés de conreu i de tractament de l’arròs a les
terres de l’Ebre en comparació amb els mètodes orientals, i finalment una activitat en catamarà per les
costes de l’Ametlla de Mar, podent nedar amb tonyines i descobrint les característiques d’aquests grans
peixos, tant apreciats al Japó per als seus característics sushis i sashimis.
Dates
Del 4 al 5 de maig de 2019
Professor acompanyant
Roger Bonafont
Estudis d’Humanitats i d’Àsia Oriental per la UOC (Universitat Oberta de Catalunya).
Ha viscut diversos anys a la Xina i és un gran coneixedor de la cultura xinesa, així com d’altres cultures
de l’Àsia Oriental, com la japonesa. És professor-guia acompanyant en viatges als països d’aquesta zona.
Preus
Preu per persona en habitació doble o triple: 325 €
Suplement individual: 25 €
Grup
Mínim de 10 persones i màxim de 18 persones
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Agència gestora
Ves que vinc
Serveis inclosos
 Vehicle privat tots els dies, seguint la ruta marcada.
 Guia-professor acompanyant el grup tots els dies.
 1 nit d’hotel a l’Hotel Rull 3*.
 Dinar especial japonès en caixa bento de qualitat.
 Visita i activitat a Bonsai Mistral.
 Visita i activitat al celler Sake Kensho.
 Visita i activitat al Museu de l’Arròs Molí d’en Rafelet.
 Activitat en catamarà nedant amb tonyines vives i amb degustació d’una tapa de sashimi al final.
Serveis no inclosos
 Sopar del dia 04/05/19 (a l’hotel hi ha menús a partir de 18 euros)
 Esmorzar del dia 05/05/19 (10 euros a l’hotel)
 Dinar del dia 5 de maig
 Qualsevol extra personal
Allotjaments


Deltebre - Hotel Rull: http://hotelrull.com/es/

Inscripció
Per fer la inscripció i la reserva de places cal seguir els passos indicats a continuació:
1. Preinscripció, que es pot fer per qualsevol de les següents vies:






Per e-mail: enviant un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent
informació:
o Títol del missatge: “Sortida al Delta de l’Ebre”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, e-mail i telèfon de contacte
A través de la pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html . En aquest cas cal marcar l’opció “Inscripció a una
activitat”, emplenar les dades personals i indicar el destí del viatge a l’apartat ‘Missatge’.
Per telèfon: als números 937 423 014 o 667 013 352 o 695 528 467
Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 de Barcelona

Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva: un cop feta la preinscripció ens posarem en contacte amb tots els preinscrits per tal de
portar a terme els tràmits de reserva (pagaments i requeriments de documentació).
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Programa detallat
4/5/2019. BARCELONA – TORTOSA – L’AMPOLLA – DETLEBRE.
A les 9h sortida en autocar cap a Tortosa (181km). En el cas de que hi hagi floració dels cirerers (la
qual cosa per les dates és molt difícil) podríem substituir-ho per un Hanami (observació japonesa dels
cirerers florits) a un poble a mig camí, com ara Paüls o bé Sant Climent de Llobregat, entre d’altres.
Arribada al migdia. Dinar amb caixa bento de menjar japonès portat des de Barcelona. A la tarda, vora
les 15h, visitarem el centre més important de bonsais de tota la Mediterrània, situat a la província
de Tarragona. Allí farem un taller sobre la cultura del bonsai que inclou la introducció sobre la seva
ubicació, rec, abonament, etc. Finalment a les 17h ens traslladarem al celler de sake Kensho (5km), un
dels que hi ha a Catalunya, per tal de fer una visita completa als cultius d’arròs i al celler de sake, amb
maridatge inclòs al final. Cap a les 19h trasllat a l’hotel del Deltebre (14km). Sopar lliure. Allotjament a
l’Hotel Rull 3*, al cor de Deltebre.
5/5/2019. DELTEBRE – L’AMETLLA DE MAR – BARCELONA.
A les 10:30h visitarem el Museu de l’Arròs del molí d’en Rafelet, on veurem com es conreava l’arròs
fa centenars d’anys i ho compararem amb com es feia i es segueix fent a l’Àsia Oriental. També en visita
guiada per l’únic molí de fusta original que queda en funcionament ens ensenyaran el procés de
assecatge, de conservació i les maneres correctes de cuinar-lo. A continuació farem un trasllat amb
l’autocar al port de l’Ametlla de Mar (30km) per tal de fer el tour de la tonyina en catamarà,
podent nedar amb aquests grans peixos des d’un catamarà, fent snorkel, amb degustació inclosa d’una
tapa de sashimi al final. L’activitat es farà a les 12:30h. Al migdia, temps lliure per dinar a l’Ametlla de
Mar. Finalment, cap a les 16h, retorn en el nostre vehicle privat a Barcelona (150km).
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