
DESCOBREIX MARIMURTRA

Descobrireu el Jardí Botànic Marimurtra, l'entorn, els

racons i espècies vegetals d'arreu del món acompanyats

d'un guia. Coneixereu la figura de Carl Faust, el creador

del jardí, i gaudireu d'un recorregut d'aproximadament

2 km amb més de 4000 espècies, on podreu visitar tot el

jardí i descobrir les plantes més característiques. Té una

durada aproximada d'1,5 h i està destinada al públic

general.

TAST DE MARIMURTRA

El Tast de Marimurtra és una visita guiada per conèixer

els punts més emblemàtics del jardí, descobrireu la

història de la seva creació, els exemplars vegetals més

notables i els racons més destacats per la seva bellesa

paisatgística i arquitectònica. Té una durada aproximada

d'1,5 h i està destinada al públic general.

EL REBOST DEL MARIMURTRA

El rebost és una visita adreçada al públic en general i

particularment al públic familiar, molt interessant perquè

es parla de la importància de la conservació de la

biodiversitat dins del Jardí; és a dir, de potenciar la

convivència entre plantes i animals que viuen al jardí

botànic. Té un recorregut determinat i exclusiu, que

sense el guia no s'hi accedeix normalment i la durada és

d'1 h-1.30 h aproximadament.

BIODIVERSITAT AL MARIMURTRA

Al Jardí Botànic Marimurtra trobem més de 4.000

espècies de plantes d'arreu del món. En aquest jardí,

creat per Carl Faust l'any 1918 i amb una extensió de més

de 4 hectàrees, hi trobem una gran diversitat de plantes

(autòctones, exòtiques...) amb unes característiques

morfològiques ben diferents en funció de les adaptacions

als diferents hàbitats del medi natural. Aquesta activitat

mostra la biodiversitat que existeix a Marimurtra i les

accions que es fan per fomentar-la a través de la gestió

ecològica i sostenible del Jardí, així com l'afavoriment de

les relacions que s'estableixen entre les plantes i la fauna

auxiliar que hi viu.
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