
Cada estació: un color i moltes 
activitats. Viatjant fora de 
temporada, gaudiràs més i millor, 
i reduiràs l’impacte ambiental.

Allotjaments, activitats, restaurants… 
Tria proveïdors de serveis de qualitat 
amb compromís mediambiental 
i social.

Prepara
la visita

Vine fora
de temporada
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Local i de temporada. Del riu, 
del mar i de la terra. Tradicional, 
però també d’innovadora. 
La cuina deltaica et fascinarà.

Degusta la
gastronomia

Contribueix a l’economia del 
territori comprant en els comerços 
locals, els de tota la vida.

Compra
local

Economitza l’ús dels recursos 
naturals, com ara l’aigua, i evita 
els plàstics d’un sol ús. No deixis 
empremta.

Minimitza
i optimitza

Practicant turisme sostenible 
ajudes a preservar l’entorn i a 
què altres també ho facin. 
Gràcies.

Sigues un
exemple a seguir km 0

Decàleg
per a un turisme
responsable

4 63 5

7 8 9 10

Abans d’explorar el territori, 
visita un dels centres d’informació 
per saber tot el que pots fer i 
com fer-ho. 
Més info: atraccionatural.cat

Informa’t
bé

La bicicleta és una opció perfecta 
per descobrir tranquil·lament els 
paisatges d’aquest territori 
totalment pla.

Desplaça’t
sense pressa

Descobreix un
patrimoni local
únic
Preservem l’essència per 
gaudir-la. Integra’t i respecta per 
conèixer la nostra història, cultura
i tradicions més intensament.

Explora el nostre patrimoni 
natural, però fes-ho seguint les 
normes i indicacions per 
preservar aquest ecosistema
tan fràgil.

Evita l’efecte
papallona



atraccionatural.cat

Del 14 de juny al 12 d'octubre i durant Setmana Santa
> De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
> Diumenge i festius: de 10 a 14 h

Resta de l'any
> Divendres: de 16 a 19 h
> Dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
> Diumenge i festius: de 10 a 14 h

HORARI
CONSELL DE RIUMAR
Informació turística i atenció a la ciutadania


