Viatge cultural

La Magna Sicília dels grecs i normands
Del 29 de març al 7 d’abril de 2019

Presentació
Aquest viatge està pensat per poder estudiar i endinsar-se en una terra que s'ha format al llarg de molts
segles i amb la presència de múltiples cultures, des dels grecs, als romans, als normands, als catalans,
als espanyols, etc.. Sicília. Un viatge magnífic per estudiar l'art de la cultura grega, del que a l'illa se'n
conserven alguns dels exemples més sorprenents. Així com resseguirem els camins que feren alguns
dels grans personatges de l'època moderna, com Goethe, en els seus viatges arcàdics, el Grand Tour.
Ens endinsarem també en l'arquitectura única i sorprenent de la cultura bizantina-normanda, que ha
deixat conjunts irrepetibles com Monreale o la Cappella Palatina de Palerm. A més, de manera exclusiva
i amb el que suposa una oportunitat única en aquest viatge, en alguns dels palaus privats més magnífics
del barroc palermità. Com el palau Valguarnera-Gangi o Gattopardo, on es rodà una part de la cèlebre
pel·lícula de Visconti. Tot el viatge comptarà amb les explicacions i el guiatge del dr. Eloi de Tera (doctor
en Història de l'Art i expert de l'època renaixentista i barroca), sense intervencions d'altres guies,
quelcom únic per a un viatge a Sicília.
Dates
Del 29 de març al 7 d’abril de 2019.
Professor acompanyant
Eloi de Tera
Doctor en Història de l’Art i membre del grup ACPA de la Universitat de Barcelona.
Especialista en Renaixement italià.
Preus
 Preu per persona en habitació doble: 2.130 € per persona
 Suplement individual: 650 €
 Taxes d’aeroport: 85 €
Grup màxim
15 persones
Agència gestora
Malaika Viatges
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Allotjaments




PALERMO – Hotel Eurostars Centrale 4* https://www.eurostarshotels.com/eurostars-centralepalace.html
AGRIGENTO – Hotel Baia Di Ulisse 4* https://www.baiadiulisse.com/it/
TAORMINA – Hotel Villa Paradiso 4* https://www.hotelvillaparadisotaormina.com/es/

Pla de vols amb la companyia Vueling
Orígen-destí
BARCELONA - PALERM
CATÀNIA - BARCELONA

Data
29 MARÇ
07 ABRIL

Núm.vol
VY6600
VY6535

Hora sortida/arribada
12:30 / 14:25
15:20 / 17:35

Serveis inclosos
 Professor acompanyant especialista des de Barcelona: Dr. Eloi de Tera.
 Llibre/guia editat per el propi Professor Eloi de Tera.
 Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida pel professor especialista.
 Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec del professor especialista.
 Bitllet d’avió amb la companyia Vueling, Barcelona–Palerm / Catània –Barcelona, en classe turista.
 Facturació d’una maleta i reserva anticipada de seients.
 Estada de 9 nits als hotels detallats o similars.
 6 dinars en restaurants, amb aigua inclosa.
 2 sopars a l’ Hotel d´Agrigento, amb aigua inclosa.
 City Tax.
 Servei d’auriculars
 Autocar modern durant els dies indicats del circuit, capacitat 20 pax.
 Visites detallades en privat i entrades a monuments segons itinerari.
 Propines.
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 3000€.
 Guia i documentació de viatge.
Serveis no inclosos
 Taxes.
 Transport per pujar al volcà Etna (Telecadira i vehicle 4x4)
 Cap servei no especificat en l’apartat de serveis inclosos.
 Extres personals.
Inscripció
Cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció. Es pot fer per qualsevol de les següents vies:
 Per e-mail: enviant un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent
informació:
o Títol del missatge: “Viatge Magna Sicília - Març”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, e-mail i telèfon de contacte
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A través de la pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html . En aquest cas cal marcar l’opció “Inscripció a una
activitat”, emplenar les dades personals i indicar el destí del viatge a l’apartat ‘Missatge’.
Per telèfon: als números 937 423 014 o 667 013 352 o 695 528 467
Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 de Barcelona

Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva. Un cop feta la preinscripció ens posarem en contacte amb tots els inscrits per tal de portar
a terme tots els tràmits de reserva (pagaments i requeriments de documentació).
Programa detallat
29/03/19
BARCELONA – PALERM
Presentació a l’aeroport de Barcelona, Terminal 1, , dues hores abans de la sortida del vol, als taulells de
la companyia Vueling, on ens trobarem amb el nostre guia Eloi de Tera, per prendre vol en destinació
Palerm. Arribada a Palerm, trànsfert privat a l'hotel i introducció del viatge, entrega del llibre i dels
sistemes d’autoguiat.
Allotjament.
30/03/19
PALERM
Esmorzar
En aquest primer dia a Palerm ens endinsarem en el millor art sicilià a Palazzo Abatellis i veurem algunes
de les poques testimoniances que queden del Renaixement a Palerm a San Francesco. Tot seguit,
anirem al temps de la dominació normanda visitant els conjunts que formen part del Patrimoni de la
Humanitat i que fan de Palerm la capital de l'art d'arrel bizantina-normanda: San Cataldo, La Martorana,
Palazzo dei Normanni amb la Cappella Palatina i San Giovanni degli Eremiti, així com les reminiscències
d'aquell temps que resten en la remanejada catedral. Finalment, aquest dia l'acabarem amb l'estrella
d'aquest viatge: la visita privada i exclusiva del Palau Valguarnera Gangi, on Visconti hi rodà la famosa
escena del ball del Gattopardo. Allà serem guiats per la princesa Vanni Mantegna di Gangi, propietària
encara avui del palau, que ens descobrirà tota la història i les propietats artístiques del palau. Finalment,
en un petit pica-pica, degustarem algunes especialitats al mateix palau.
Allotjament.
31/03/19
PALERM
Esmorzar
Avui, continuant amb el món normand, visitarem els dos castells que aquesta cultura hi feu construir: La
Cuba i la Zisa, magnífiques residències estiuenques que destil·len un aire oriental magnífic. Entremig
entrarem al món de l'horror vacui i el culte a la mort del Barroc a les catacumbes dels caputxins de
Palerm. A la tarda, veurem l’església de San Domenico, una de les més importants i considerada el
Panteó de Palerm, i la Ss. Trinità, altra pervivència normanda, i descobrirem la història que s'amaga
darrera de les runes de Santa Maria dello Spasimo.
Temps lliure . Allotjament.
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01/04/19
PALERM – MONREALE – BAHGERIA - CEFALÙ
Esmorzar - dinar
En aquest dia, veurem el màxim esplendor de l'Imperi Bizantí interpretat pel regne normand a la
catedral de Monreale. Un gran llibre obert d'història en mosaic. Seguidament, a Bagheria, ens
endinsarem a les viles del Barroc sicilià visitant-ne dues de les més fascinants. La Villa Palagonia que
també visità Goethe en el seu viatge a Itàlia i la Valguarnera, una de les més boniques, on dinarem amb
vistes al mar.
Acabarem el dia visitant la catedral i el poble mariner de Cefalù, una de les meravelles de Sicília.
Allotjament.
02/04/19
PALERM – SEGESTA – SELINUNTE - AGRIGENTO
Esmorzar – dinar - sopar
Avui anirem cap a Segesta, on començarem el nostre Grand Tour a la recerca de la Magna Grècia. El
gran temple dòric de Segesta ens sorprendrà amb la seva magnificència, així com ho feu a tots els
il·lustres viatgers del Grand Tour. En acabat, anirem a Selinunte i allà, havent dinat, veurem l'esplendor
dels immensos temples que tingué la ciutat en època grega. Ens endinsarem entre capitells gegants i
columnes megalòmanes, mentre escoltarem el que n'han dit els grans viatgers de la Il·lustració.
Continuarem fins l'hotel d’Agrigento, on dormirem els següents dies.
Allotjament.
03/04/19
VALL DELS TEMPLES – SCALA DEI TURCHI
Esmorzar – dinar - sopar
Avui, pujarem cap a la Vall dels Temples.
Agrigento fou una ciutat enorme i riquíssima a l'època de la Magna Grècia i posteriorment, els viatgers
del Grand Tour hi cercaren l'Arcàdia perduda i els pintors del Romanticisme magnificaren les vistes des
dels grans temples. Allà hi descobrirem la millor arquitectura grega fora de Grècia. Després de dinar, ens
acostarem a veure un dels indrets naturals més inusitats de l'illa, la formació rocosa de la platja d'Scala
dei Turchi.
Retorn de Scala dei Turchi en caure el sol.
Allotjament.
04/04/19
AGRIGENTO – VILLA DEL CASALE – TAORMINA
Esmorzar - dinar
Deixem Agrigento i ens dirigim cap a la part oposada de l'illa. Passarem per la Villa del Casale a Piazza
Armerina. Allà hi podrem admirar els màxims exemples del mosaic en època romana, un conjunt
impossible d'oblidar per la seva grandària i la meravellosa conservació del conjunt. Dinarem a Piazza
Armerina.
Des d'allà, ens dirigirem a Taormina on dormirem els últims dies de viatge. En arribar a Taormina i, un
cop fet el check-in, visitarem el Teatre romà de la ciutat, un exemple únic al món amb les seves
romàntiques vistes al mar.
Allotjament.
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05/04/19
TAORMINA-SIRACUSA-TAORMINA
Esmorzar - dinar
Avui, des de Taormina ens dirigirem a Siracusa. Allà descobrirem la ciutat dels grecs i dels romans.
Passejarem per l'antiga illa d'Ortigia, actual centre històric de la ciutat. Ens desplaçarem a les runes de
l'antiga Neàpolis on veurem el gran teatre grec, les Latomie i altres edificis.
Una ciutat fascinant en totes les seves vessants.
Allotjament.
06/04/19
TAORMINA – ETNA – BRONTE - TAORMINA
Esmorzar - dinar
Avui pujarem a descobrir un dels volcans més mítics d'Europa, on pujaren també els viatgers del Grand
Tour, l'Etna. Arribarem fins al camp base Giovanni Sapienza. Allà qui vulgui podrà pujar en un telecadira
fins a un punt entremig on es pot admirar el paisatge lunar característic pel basalt negre i blanc. També
qui ho desitgi pot pujar fins al cràter del Volcà amb uns transports de 4x4 especials. El preu del
telecadira (no inclós) és de 25€ aprox. I el tour complet fins al cràter d'uns 70€ aprox. Els qui no desitjin
pujar poden admirar el volcà des dels punts de restauració del Refugi Sapienza. En baixar del Volcà
dinarem a Bronte, mundialment coneguda per l'excel·lència dels seus festucs i retornarem a Taormina.
Allotjament.
07/04/19
TAORMINA – CATANIA - BARCELONA
Esmorzar
En aquest últim dia, abans d'anar a l'aeroport, gaudirem de l'encant d'una de les ciutats més boniques
de Sicília, Catània.
Un cop finalitzada la visita, trasllat a l’aeroport de Catània, on acomiadarem definitivament Sicília i
iniciarem el camí de retorn a les nostres llars.
Sortida en vol directe cap a Barcelona.
Arribada i fi dels nostres serveis.
Condicions de reserva i pagaments
Pagaments
1.
2.
3.

Per a garantir les places pre-reservades caldrà fer un primer ingrés d’aproximadament un 10% de l’import del viatge. Tres
mesos abans de la sortida, per tal de fer els tràmits de formalització de la reserva, haurà de fer-se un ingrés fins a arribar
al 40% de l’import del viatge.
En cas que la reserva de la plaça es faci dintre dels tres mesos abans de la data de la sortida del viatge s’haurà de realitzar
directament el pagament del 40%, corresponent a la formalització de la reserva.
El darrer pagament (fins a arribar a l’import total del viatge) haurà de fer-se, com màxim, un mes abans de la sortida del
viatge.

Les dates concretes de cada pagament es comunicaran directament, en el seu moment, a les persones que hagin reservat plaça
en el viatge. Les dades bancàries són les següents:
CAIXABANK
C/C: ES75 2100 1358 1102 0023 7631
Beneficiari: MALAIKA Viatges, SL
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Documentació
1.
2.
3.

En el moment de la formalització de la reserva haurà de lliurar-se una còpia escanejada del passaport (en cas que el viatge
ho requereixi), o bé del DNI.
Així mateix, en aquest moment s’informarà als viatgers sobre la documentació específica, tràmits a realitzar i qualsevol
altre requeriment necessari, segons el destí del viatge.
Qualsevol canvi en relació al passaport (por pèrdua, renovació, etc.) haurà de comunicar-se a MALAIKA Viatges S.L. abans
de la data d’inici del viatge.

Condicions generals
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. 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, 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 i les despeses d'anul·lació (ocasionats pels
diferents proveïdors turístics- majoristes, companyies aèries, etc. -) i la penalització amb els terminis marcats pels propis
proveïdors.
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 telèfon: www.maec.es (Tel.: 91.379.97.00)
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