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ESCAPADA A 
TERRES DE  L’EBRE 

 

 
MIRAVET 
 

BENIFALLET.  
Creuer per l’Ebre.   
Dinar i visita de la  
Cova Maravella 
                               

 
 
 
 

 
 

ALLOTJATS AL 
PARADOR 
NACIONAL 

DE 
TORTOSA. 
CASTELL DE 

LA ZUDA 
 
 
 
 
 
 
 

COOP. DE PINELL DE BRAI 
“La Catedral del vi” 

Una joia DEL MODERNISME  
Monument Històric des del 2002 
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MIRAVET 
Situat en un meandre del riu Ebre, Miravet va ser un dels 
darrers reductes del poder islàmic en terres del Principat. Al 
1153 fou conquerit per Ramon Berenguer IV qui va fer 
donació del castell i altres dependències a l’Orde del 
Temple. 
 
Els Templaris varen convertir la fortalesa en castell-monestir 
i és considerat com un dels millors exemples de 
l’arquitectura religiosa i militar de l’orde. Amb la seva 
caiguda la ciutat passà a mans dels Hospitalers. 
El castell és una barreja d’art islàmic, bizantí i cistercenc.  
 

El poble antic, Cap de la Vila, està adaptat a la roca, 
amb les seves porxades i carrers estrets. 
 

L’Església Vella és un magnífic temple renaixentista, 

avui desconsagrat, que conté diverses exposicions. 
 

La Aljama-mesquita i el mirador de Sanaqueta, són 
altres exemples de la varietat que ofereix aquest 
enclavament. 
 

CREUER Miravent-Benifallet: 
Farem un creuer pel riu, dinarem a Benifallet  
i visitarem la Cova Meravelles. 
 
CELLER PINELL DE BRAI:  

De Pinell de Brai és conegut el Celler Cooperatiu, 

anomenat “Catedral del Vi”, obra modernista de 

Cèsar Martinell i Brunet, deixeble de Gaudí. A la seva 
façana hi trobem un fris de ceràmica vidrada de Xavier 
Nogués. 
L’edifici va ser nomenat Monument Històric-artístic al 
2002. 

 

 
BODEGUES BUIL & GINÉ: Una bodega renovada 
però que segueix la tradició i la tasca de l’avi amb 
els seus preuats vins D.O. Priorat. Gaudirem d’un 

Tast de vins i Dinarem al seu magnífic restaurant. 
 

Divendres 22 de novembre 
• 9h: Sortida amb autocar de Dr. Roux/Via Augusta. 

• 11.00h: Visita guiada a Miravet i Castell. 

• 13.30h: Creuer per l’Ebre a Benifallet. 
• 15h: Dinar a Benifallet. Restaurant recomenat. 

• 17.30 Visita Cova Meravelles. 

• 19.30h: Sortida cap a Tortosa. Sopar en un restaurant recomenat.  

• Allotjament al Parador Nacional de la Zuda. 
 

Dissabre , 23 
• 9h: Sortida cap a Pinell de Brai amb l’equipatge. 

• 10h: Visita al Celler de Pinell de Brai. 
• 12.30h: Visita a les Bodegues Buil & Giné i tast de vins. 

• 14.30h: Dinar al restaurant de les Bodegues Buil & Giné. 

• 17.30h: Tornada a Barcelona.   


