Viatge cultural

Cambodja, mítica i autèntica

D
Deell 2266 ddee ddeesseem
mbbrree ddee 22001188 aall 55 ddee ggeenneerr ddee 22001199

Presentació
Víctima de les guerres de la segona meitat del segle XX al sud-est asiàtic i desconeguda durant anys,
una ja pacificada Cambodja viu un renaixement econòmic, cultural i turístic en el segle XXI de la mà dels
seus tresors culturals i la bellesa de la seva geografia. Cambodja és un país que alberga una història
fascinant i que anirem desvetllant al llarg del viatge, on coneixerem l'esplèndid llegat de les cultures preangkorianas, la impressionant civilització d'Angkor, el llegat colonial francès i la tràgica herència dels
Khemers Rojos. Així mateix, la història també deixarà pas als bells paisatges del país, amb la seva
dinàmica capital Phnom Penh, els seus arrossars, els seus boscos de bambú i els seus pobles flotants,
tot això en un entorn fluvial dominat pel gran riu Mekong.
Us convidem, per tant, a conèixer un país meravellós, amb un llegat cultural i arqueològic impressionant
que no trobarem en cap altre lloc del món.
Dates
Del 26 de desembre de 2018 al 5 de gener de 2019.
Professor especialista
Daniel Gomà
Doctor en Història i post-doctorat en estudis asiàtics per la Columbia University (Nova York). Professor
de la Universidad de Cantabria (Santander).
Preus
Preu per persona en habitació doble: 2.865 €
Taxes d’aeroport (a reconfirmar en el moment de l’emissió): 315 €
Suplement habitació individual: 465 €
*Preus vàlids grup de 15 persones.
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Serveis inclosos
 Professor-acompanyant especialista d’Arqueonet des de Barcelona: Professor Dr. Daniel Gomà.
 Dossier cultural, en format digital, descarregable a ordinadors, tauletes, smartphones, etc.
 Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida pel guia especialista d’Arqueonet.
 Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec del guia especialista d’Arqueonet.
 Bitllet d’avió Barcelona – Doha – Phnom Penh – Doha - Barcelona, amb la companyia Qatar Airways,
en classe turista.
 Tots els trasllats privats aeroport - hotel – aeroport.
 Estada de 9 nits, als hotels detallats o similars, en règim d’allotjament i esmorzar.
 Tots els àpats detallats en el programa.
 Visites detallades en privat amb entrades incloses.
 Guia-acompanyant des de Barcelona.
 Guia local de parla hispana.
 Visat
 Propines.
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 3000 €.
 Guia i documentació de viatge.
Serveis no inclosos
 Taxes.
 Extres personals.
 Begudes en els àpats.
 Cap servei no especificat en l’apartat anterior
Grup màxim
15 persones
Allotjaments
PHNOM PENH – HOTEL FRANGIPANI ROYAL PALACE: https://www.frangipanipalacehotel.com/
BATTAMBANG – BAMBOO HOTEL: http://www.bambuhotel.com/
SIEM REAP – HOTEL LYNNAYA URBAN RESORT: http://www.lynnaya.com/
Agència gestora
Malaika Viatges
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BARCELONA DOHA
DOHA PHNOM PENH
PHNOM PENH DOHA
DOHA BARCELONA

26DEC
27DEC
04JAN
05JAN

QR146
QR970
QR971
QR137

1510
0200
1710
0115

/
/
/
/

2345
1530
0020+1
0645

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352

A la nostra web hi
trobareu altres activitats.
Consulteu-la!

CAMBODJA MÍTICA I AUTÈNTICA

Viatge cultural
Arqueonet

Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per email: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent
informació:
o Títol del missatge: “Viatge a Cambodja”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, adreça postal completa, adreça
electrònica i telèfon de contacte
Per telèfon: als números 93 742 30 14 o 667 01 33 52.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció l’agència de viatges es posarà en contacte amb tots els inscrits per
portar a terme tots els tràmits de reserva (paga i senyal, visats (si calen), etc.).
Programa detallat
26 i 27/12. BARCELONA – PHNOM PENH

Viatge a l’antic regne dels Khemer

Trobada a l’aeroport i sortida de Barcelona amb per arribar a Phnom Penh al dia següent. A l’aeroport
ens trobarem amb el guia local i ens traslladarem a l’hotel. Aprofitarem la tarda per visitar el Mercat
Kandal, mercat típic cambodjà on podem trobar roba, joies, etc. Però que sobretot és conegut per ser
lloc de compra de menjar fresc per part dels habitants de la capital. Si el temps ens ho permet visitarem
també el temple de Wat Ounalom, considerat el cor del budisme cambodjà i que és la seu en realitat
d’un gran complex religiós. Va ser fundat l’any 1443 i hi podrem contemplar una estupa que conté,
segons la tradició, una pestanya de Buda.
Allotjament a Phnom Penh.
28/12. PHNOM PENH

La història més recent de Cambodja
Avui ens concentrarem en visitar Phnom Penh. Desprès d’esmorzar ens acostarem a la història més
recent del país, tràgica en aquest cas, com és el Museu del Genocidi dels Khemers Rojos i sortirem
de la ciutat per visitar un dels Camps de la Mort més famosos. Desprès de dinar, visitarem el Palau
Reial, construït al segle XIX, amb els seus nou edificis d’una gran bellesa, destaca la Sala del Tron, i els
seus preciosos jardins. També ens acostarem a la Pagoda de Plata, separada del Palau però dins del
recinte reial, que conté alguns del tresors nacionals de Cambodja com una estàtua anomenada Buda de
Esmeralda. Acabada la jornada, tornarem a l’hotel i soparem.
Allotjament a Phnom Penh.
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29/12. PHNOM PENH – TAKEO – TEMPLES DE PHNOM DA, ANGKOR BOREI, PHNOM CHISOR, TA
PROHM – PHNOM PENH

A la recerca de les arrels khemer

Sortim de Phnom Penhen en direcció sud cap a Takeo, província arrossera i amb abundant aigua, on
travessarem un riu amb pobles de pescadors, considerada el ‘bressol de la civilització khemer’ amb les
seves restes del regne de Funan que podrem veure als jaciments de Phnom Da i Angkor Borei.
Desprès de dinar i ja en camí de tornada cap a Phnom Penh ens aturarem per visitar Phnom Chisor i
pujarem al turó, on es troba una temple del segle XI i que ens permetrà veure unes precioses vistes des
de del cim. Desprès ens acostarem al llac Tonlé Bati, on visitarem el temple de Ta Prohm, del segle
XII.
Allotjament a Phnom Penh.
30/12. PHNOM PENH – KAMPONG THOM – SAMBOR PREI KUK – SIEM REAP (ANGKOR)

L’arquitectura pre-angkoriana

Desprès d’esmorzar d’hora, abandonem Phnom Penh per dirigir-nos cap al nord amb l’objectiu final
d’arribar a la meravellosa Angkor. En el camí ens detindrem per contemplar el magnífics complex de
temples pre-angkorians de Sambor Prei Kuk (segles VI-IX i patrimoni de la Humanitat). Desprès de
dinar a Kampong Thom continuarem cap a Siem Reap (municipi on es troba el recinte de Angkor),
però abans d’arribar visitarem un dels pocs ponts d’època angkoriana que han subsistit, el Kampong
Kdei (segle XII) amb més de 80 metres de longitud. Arribada a Siem Reap.
Allotjament a Siem Reap.
31/12. SIEM REAP

El zenit de la cultura i l’art khemer
Avui comencem la visita d’un dels llocs més impressionants de la Humanitat: Angkor, un extens recinte
de temples monumentals que marquen l’època gloriosa de la civilització khemer (segle IX-XV). El dia
d’avui el dedicarem a conèixer Angkor Thom, “la ciutat”, un recinte murallat de 9 km² i on podem
trobar alguns dels temples més espectaculars d’Angkor. Entrarem per la monumental Portal del Sud, una
de les quatre portes de Angkor Thom, i visitarem el Bayon, de finals del segle XII, i que es un temple
impressionant amb les seves torres amb meravelloses escultures esculpides de cares humanes, en total
177 rostres que representen el rei Jayavarman VII (finals del s. XII - inicis s. XIII), el gran rei khemer
d’Angkor. També coneixerem el Baphuon, un dels temples més grans i harmoniosos d’Angkor, i les
Terrasses del Rei Leprós (que destaca pels relleus de les seves parets amb imatges de sers mitològics
i de l’ultra món) i dels Elefants, decorada amb relleus d’elefants i animals mitològics. Desprès de dinar,
sortirem de l’àrea de Angkor Thom per visitar els temples dels voltants, en un entorn més selvàtic.
Veurem els santuaris de Preh Khan, amb els seus passadissos laberíntics, i de Preah Neak Khan,
però el que sobretot ens impactarà més és el de Ta Prohm, on la natura ha envaït el temple i veurem
com arbres immensos es combinen entre les ruïnes donant una imatge més autèntica de com va ser
realment el “descobriment” d’Angkor pels europeus al segle XIX. Per últim, pujarem al temple de Ta
Keo, temple de cinc nivells. Acabarem la jornada veient la posta de sol des del temple de Pre Rup. De
tornada a l’hotel ens espera una sopar especial: el de cap d’any!!!
Allotjament a Siem Reap.
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1/1. SIEM REAP (ANGKOR)

La vuitena meravella del món: Angkor Wat
Inaugurem l’any 2019 continuant amb Angkor, on veurem avui edificis impressionants. Sortirem del
jaciment de Angkor per anar a 25 km cap al nord per visitar Banteay Srei, un temple del segle X que
no té les monumentals dimensions de les grans construccions d’Angkor però que és considerada una joia
de l’art khemer de l’època degut als eu color rosat de les seves pedres i està decorat completament amb
relleus figuratius o de motius florals que són una autèntica meravella i d’una bellesa increïble. Desprès
tornarem de nou a Angkor per veure el conjunt de temples conegut com Roluos (Bakong, Preh Ko y
Lolei) on es troben alguns dels edificis més antics d’Angkor. Desprès de dinar visitarem la joia de la
corona d’Angkor: el famós i espectacular temple d’Angkor Wat, on ens estarem bona part de la tarda.
Edificat per ordre del gran rei Suryavarman II (segle XII), és considerat el complex religiós més gran del
món, amb les seves 200 hectàrees, es el cim de l’art khemer, una meravella arquitectònica, amb els tres
nivells d’edificació i amb uns relleus en pedra que decoren les galeries exteriors que ens deixaran
bocabadats. Només la visita d’aquest temple ja mereix un viatge a Cambodja.
Allotjament a Siem Reap.
2/1. SIEM REAP – BATTAMBANG

Kampong Khleang, allà on el temps es va aturar
Ens acomiadem de la meravellosa Angkor per anar cap a l’est per visitar l’aldea flotant de Kampong
Khleang, on viu una comunitat que viu de la pesca amb cases en un entorn de natura. Desprès ens
dirigirem a Battambang on veurem el temple de Wat Banan, del segle XI, i que es troba al cim d’una
colina de 400 metres d’alçada i permet veure uns vistes estupendes de la zona circumdant. Més tard,
anirem a Phnom Sampeu, un recinte religiós amb coves i temples. Arribada a Battambang, la segona
ciutat del país.
Allotjament a Battambang.
3/1. BATTAMABANG – PHNOM PENH

La Cambodja més colonial

Al matí recorrerem la Battambang colonial on es conserva la millor representació de l’arquitectura
colonial d’època francesa, destacant la Residencia del Governador. Desprès farem un volt pels
voltants amb el tren de bambú i un cop fet això, ens dirigirem cap a Phnom Penh. Durant el trajecte
pararem per visitar l’aldea flotant de Kampong Luong, al sud del llac Tonlé Sap, on conviuen
cambodjans i una nombrosa comunitat d’origen vietnamita. Arribada a Phnom Penh.
Allotjament a Phnom Penh.
4-5/1. PHNOM PENH – BARCELONA
En el darrer dia a Cambodja, conclourem el viatge visitant el Museu Nacional, que reuneix la major
col·lecció d’obres d’art khemer del món i que exposa centenars de peces de diferents jaciments històrics
com Angkor. A la tarda-vespre anirem a l’aeroport per agafar el vol de tornada a Barcelona, via Doha.
Nit a Bord.
5/1. BARCELONA
Arribada a Barcelona i final del viatge.
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Condicions generals del viatge
Regulació jurídica aplicable
Les presents condicions generals estan subjectes a la normativa turística autonòmica vigent en el lloc de celebració
del contracte i , en defecte d'aquesta , al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007 i en la Llei estatal de
condicions generals de contractació ( Llei 7 / 1998 , de 13 d'abril ) .
La reserva de qualsevol dels viatges inclosos en aquest fullet, suposa l'acceptació total de les presents condicions
generals , que es consideren automàticament incorporades al contracte .
Les presents condicions generals obliguen a les parts, juntament amb aquelles condicions particulars que constin
en la documentació facilitada per la majorista .
El contracte de viatge combinat es regeix per les clàusules contingudes en el mateix , per la fitxa tècnica del viatge
que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals .
Organització
La realització tècnica dels viatges compresos en aquest fullet / oferta ha estat realitzada per MALAIKA VIATGES
S.L., amb domicili a Enric Granados , 114 1º 2ª B – 08008 - Barcelona, CIF : B66197823, número de llicència :
GC:3373 , telèfon : 9301 011 176 i correu electrònic : malaika@malaikaviatges.com o per empreses majoristes del
sector que actuïn com els seus proveïdors.
Inscripcions i reemborsaments
* Quan el consumidor sol·liciti la inscripció en una determinada reserva , l'agència venedora es compromet a
realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la mateixa d'acord amb el nombre de places
disponibles i al període per al qual s'ha sol·licitat .
* En el moment de la sol·licitud de la reserva , Malaika Viatges, SL , a través de l'agència venedora , podrà
reclamar al consumidor la bestreta d'una suma equivalent , com a màxim , al 20 % del preu del viatge la reserva
del qual sol·licita. Si es confirma la reserva , la suma entregada s'imputarà al preu del viatge . Si el consumidor
retira la seva sol·licitud de reserva abans de la confirmació , se li reintegrarà la suma dipositada , deduïdes , les
despeses de gestió de Malaika Viatges,, SL , (50 € per persona ) , així com les despeses de gestió de l'agència
venedora .
* Un cop confirmada la reserva per part de l'agència , el consumidor haurà d'abonar un dipòsit corresponent al 40
% del preu del viatge o , si s'escau , completar fins aquest import les quantitats que hagi lliurat a compte . Si el
consumidor no realitza aquest pagament , l'agència li requerirà perquè l'efectuï en el termini raonablement breu
que li fixi . En cas de no abonar aquest import en el termini requerit per l'agència , s'entendrà que el consumidor
desisteix del viatge sol·licitat , sent-li d'aplicació les condicions previstes en l'apartat “Dret de desistiment del
consumidor”.
* El pagament de la resta del preu s'efectuarà quan l'agència ofereixi l'entrega al consumidor dels títols de
transport , bons de viatge o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de les prestacions
que formen el viatge combinat . Si el consumidor no realitza aquest pagament , l'agència li requerirà perquè
l'efectuï en el termini que li fixi . Si no li fixa termini , s'entendrà que el pagament s'ha d'efectuar com a molt tard 7
dies abans de la sortida .
De no procedir al pagament del preu total en les condicions assenyalades , s'entendrà que el consumidor desisteix
del viatge sol·licitat , sent-li d'aplicació les condicions previstes en l'apartat “Dret de desistiment del consumidor”.
.
Preu
Els preus dels viatges combinat són calculats en base als tipus de canvi , tarifes de transport , cost del carburant,
taxes, nombre de participants i impostos aplicables en la data de l'edició del programa. En cas de circuits que
incloguin dos o més països , el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar USA en la mateixa data .
El preu pot ser revisat fins 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost
dels transports (inclòs el preu del carburant ), en les taxes o impostos referents a determinats serveis (com els
d'aterratge , embarcament o desembarcament en ports i aeroports ), nombre de participants i en els tipus de canvi
aplicats al viatge .
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Quan l'agència de viatges es vegi obligada a modificar de manera significativa i l'alça el preu del viatge combinat
per motius diferents dels expressats en el paràgraf anterior , ho ha de notificar al consumidor al més aviat ( per
escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada ), a fi que pugui optar per
acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte ( si aquest s'ha formalitzat ) .
Dret de desistiment del consumidor
1.- Si el client desisteix del viatge, després de la formalització, almenys, del dipòsit exigit per considerar ferma la
reserva , haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió (aquesta agència
cobra 50€ de despeses de gestió per persona), les despeses d'anul·lació (ocasionats als diferents proveïdors
turístics- majoristes, companyies aèries, etc . -) i una penalització consistent en el 5 % de l'import total del viatge
si l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 11 dies naturals anteriors a la data d'inici del viatge el 15 % si es
produeix entre els 10 i 3 dies naturals, en el 25 % si es desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100 % si no es
presenta a la hora prevista per a la sortida.
2 . El consumidor no haurà d'abonar penalització si el desistiment té lloc per causa de força major . A aquests
efectes , es considerarà causa de força major la mort , l'accident o malaltia greu i sobrevinguda del consumidor o
d'alguna de les persones amb qui convisqui que li impedeixi participar en el viatge .
3. Tanmateix , encara que no s'apliquin les anteriors penalitzacions ( ja sigui per produir-se la cancel·lació amb
anterioritat als 15 dies de la sortida -excepte condicions especials de contractació - o per causa de força major) en
tots els casos, el consumidor haurà d'abonar les despeses de gestió i d'anul·lació que produeixi el desistiment .
4. El desistiment produeix efectes des del moment en que la voluntat de desistir del consumidor arriba al
coneixement de l'agència majorista .
5. Conegut el desistiment , l'agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el termini màxim
d'un mes , deduïdes les despeses de gestió i , si s'escau , les despeses d'anul·lació justificades , i les penalitzacions
.
6. Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara fleta
d'avions , vaixells, tarifes especials o altres anàlegs , les despeses de gestió , les despeses d'anul·lació i les
penalitzacions seran els que indiqui de manera explícita l’agència.
Cancel·lació del viatge per part del organitzador
En cas que l'organitzador condicioni la viabilitat d'una oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim de
participants i per no arribar aquest nombre, es produeixi la cancel·lació del viatge, l'usuari tindrà dret al total
reemborsament de les quantitats anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat en concepte d'indemnització,
sempre que l'Agència ho hagi notificat per escrit amb una antelació mínima de deu dies a la data de sortida .
Tampoc podrà reclamar cap indemnització , quan la cancel·lació del viatge per part de l'agència es degui a motius
de força major . Són causes de força major les circumstàncies alienes a l'agència , anormals i imprevisibles, les
conseqüències no haurien pogut evitar , malgrat haver actuat amb la diligència deguda .
*Poden consultar la informació referent a recomanacions i requisits d’entrada, sanitaris i altres necessaris del país
o països a visitar en las següents pàgines web y telèfons: www.maec.es (Tel.: 91.379.97.00) y www.msc.es (Tel.:
901.400.100).
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