Gaudeix de la
Ruta Margalef
Catalunya és un país de
ciència, vine a descobrir-lo
Surt de Recerca per Catalunya i Turismon posen aquest
itinerari a disposició de tothom que busqui una experiència
única i amb contingut científic.

Una proposta de

Què visitarem a la ruta Ramon Margalef?
Itinerari per:

Blanes

Sils

Cellera de Ter

ELS PUNTS
DE LA RUTA
MARGALEF
1. Els estanys de Sils

Referent de Margalef, avui és un espai natural
protegit inclòs en el Pla d'Espais d'Interès Natural
de Catalunya. Si us agrada la fotografia de
natura, aquest espai és ideal per a vosaltres!

Qui era Ramon Margalef?

2. Jardins Marimurtra i Mirador de
Ramon Margalef

Ramon Margalef i López (1919 - 2004) fou un
biòleg català, que va destacar pel seu treball
en els camps de la limnologia, oceanografia i
ecologia. És considerat un dels científics més
importants de Catalunya i Espanya de tots els
temps i un dels pilars de l'ecologia del segle XX
a nivell mundial. Va desenvolupar part de la
seva carrera professional a la comarca de la
Selva.

Creat pel mecenes i botànic alemany Carl Faust,
amic de Ramon Margalef i qui va impulsar la seva
carrera científica, aquest és un dels millors i més
bells jardins botànics de la riba mediterrània. El
laboratori marí a la cala Sant Francesc, que es
troba just a sota del jardí, el podrem veure des de
l’espectacular mirador que porta el nom del
científic.

3. Centre d’Estudis Avançats de
Blanes (CEAB-CSIC)

Ramon Margalef va ser l’impulsor i el director
d’aquest centre de recerca que només podreu
visitar entre setmana. Té com a objectius
generals identificar la diversitat d’organismes i
entendre les seves funcions i interaccions a la
naturalesa.
Aquest punt inclou la visita a la Cala Sant
Francesc des d'on s'extreu l'aigua per a les
investigacions del CEAB.

4. Estàtua de Carl Faust, mecenes
naturalista de Blanes

L'escultura dedicada a Carl Faust, obra d'Andrés
Ginestet, es troba ubicada al passeig de Blanes i
es va inaugurar el 2007.

5. Embassament El Pasteral

Amb un passeig espectacular arran de riu,
gaudireu de paisatges extraordinaris i d’una
bellesa digna d’admirar. Més enllà de les espècies
autòctones, hi podrem observar una espècie de
falguera, la Pellaea Calomelanos, que només es
troba a l’Àfrica i l’Índia. Aquest pantà és una de les
seus dels estudis de limnologia del professor
Margalef.

Des de 250 €
3 DIES D’EXCURSIÓ / 2 NITS D’HOTEL
HOTEL

MENJAR

GUIA

TRANSPORT PARTICULAR

ENTRADA

2 nits d’hotel

Esmorzar 2
dies + 1 dinar

Guia per a
totes les
excursions

Transport
particular

Entrada als
jardins
Marimurta

El preu inclou:
Preu en habitació doble en règim d’AE*
Guiatge de 2 dies per Sils, Blanes, la
Cellera de Ter, Centre d’Estudis Avançats
de Blanes**
Entrada al museu Marimurtra

Per a més
informació
i reserves:

872 59 09 69
619 014 484
Plaça de la Catedral, 8 (baixos) 17004 Girona
info@turismon.net
www.turismon.net

Dinar a Blanes

*Allotjament a l'Hotel Horitzó
o de categoria semblant segons
disponibilitat.
** Tancat els caps de setmana, i segons
disponibilitat.

