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LA MARINADA
Població

Comarca

Places

Cambrils

Baix Camp

114 places

Descripció
Casa de nova construcció situada dins del terme municipal
de Cambrils (Baix Camp), a 500 m de la platja. La Casa es
troba ubicada a 20 m a peu del Pòsit de Cambrils i a 10
minuts en autocar de PORT AVENTURA.
Activitats
La Casa està situada a 500 m de la platja, fet que ens permetrà
treballar i conèixer el litoral mediterrani. Disposa d'uns aquaris on
es reprodueixen els diferents ecosistemes marins i un aquari de
600 l per fer l'estudi amb detall dels taurons. Té confeccionat
material pedagògic i tècnic per poder fer: l'estudi de la recollida
de restes i disseccions, visitar el Pòsit de Cambrils i realitzar
l'estudi dels diferents tipus d'embarcacions de pesca.
Paral·lelament es realitzen activitats com ara: classificació
d'espècies, nusos, estudi de les parts d'una barca ubicada al jardí
de la casa i, visita a PORT AVENTURA.
Característiques casa
114 places

8 places

Central

PC - MP - A+C

Municipal a 800 m
Platja a 500 m

Futbol- Básquet - Volei

Fins la casa
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Situació
Cambrils a 1 km - Tarragona a 16 km - Barcelona a 116 km
Com arribar
· En cotxe:
Un cop a Cambrils des de Salou agafar primer camí a l’esquerra
just creuem la riera de Riudoms. Continuant-lo sempre recte
agafar camí a la dreta just creuem la via del tren. A pocs metres
veurem a la dreta l'entrada a la casa.
· En tren:
RENFE fins a Cambrils i 20 minuts a peu fins a la casa.
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