Presentació
Aquest viatge als orígens del regne mig de la Xina és una ruta pensada per a tot aquell que vulgui
endinsar-se a la cultura del país mil·lenari d’una manera profunda i amena a la vegada, plantejada com
a complement als Estudis d’Àsia Oriental.
El recorregut ens portarà, a través de l’art, la literatura i la història, per diferents èpoques i paisatges,
del primer emperador Qin Shihuang a l’últim, Pu Yi. Pel camí coneixerem les ensenyances del budisme,
el taoisme i el confucianisme, la base del pensament xinès, en un viatge en el que s’hi combina tradició
amb modernitat, passat, present i futur.
Dates
De l’1 al 15 de juny de 2019.
Professor acompanyant
Roger Bonafont
Llicenciat en Estudis d’Humanitats i d’Àsia Oriental per la UOC (Universitat Oberta de Catalunya)
Preus
Preu per persona en habitació doble: 5.645 €
Taxes d’aeroport: 350 € (aprox.)
Suplement habitació individual: 1.300 €
Grup
Mínim de 10 persones i màxim de 15 persones.
Agència gestora
Malaika Viatges
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Serveis inclosos
 Professor-acompanyant d’Arqueonet des de Barcelona: Roger Bonafont, bilingüe xinèscatalà/castellà
 Guia local acompanyant privat de parla espanyola, durant tot l’itinerari.
 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 amb la companyia FINNAIR, Barcelona – Hèlsinki – Beijing // Shanghai – Hèlsinki Barcelona, en classe turista.
 Vols domèstics Beijing – Datong // Xi’an – Shanghai, en classe turista.
 Tren d’alta velocitat Pingyao – Xi’an, segona classe.
 Tots els trasllats privats en vehicles climatitzats.
 Dossier de viatge en format digital a càrrec d’Arqueonet.
 Estada de 14 nits en hotels categoria 4* i 5*, en règim d’allotjament i esmorzar.
 Pensió completa, durant tot el viatge.
 Visites detallades en privat (entrades incloses).
 Tramitació visat de Xina
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 7000€.
 Totes les propines.
 Guia i dossier de viatge.
Serveis no inclosos
 Begudes.
 Extres personals.
 Qualsevol servei no detallat al programa.
Vols
Origen – Destí
BARCELONA – HELSINKI
HELSINKI – BEIJING
SHANGHAI – HELSINKI
HELSINKI – BARCELONA

Data
01 JUNY
01 JUNY
15 JUNY
15 JUNY

Núm.vol
AY1654
AY085
AY088
AY1653

Horari
10:15 /
18:20 /
09:20 /
17:25 /

15:05
06:55+1
14:20
20:25

Allotjaments
 Beijing – Hotel Regent Beijing
https://www.regenthotels.com/regent-beijing
 Datong – Yungang Meigao Hotel
 Lingshi – Chongning Castle Hot Spring Grand Hotel: ubicat dins de la Mansió de la Família Wang
https://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Family_Compound
 Pingyao – Yunjingchen Hotel
http://www.yunjinchenghotel.com/info/
 Xian - Westin Xian Hotel
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/xiywi-the-westin-xian/
 Shangai – Renaissance Yu Garden
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/shasy-renaissance-shanghai-yu-garden-hotel/
 Hangzhou – Courtyyrd By Marriott Hanzhou Wulin Hotel
https://www.marriott.com/hotels/travel/hghcy-courtyard-hangzhou-wulin/
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Inscripció
Per fer la inscripció i la reserva de places cal seguir els passos indicats a continuació:
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 a la Xina”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, e-mail i telèfon de contacte
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 preinscrits per tal de
portar a terme els tràmits de reserva (pagaments i requeriments de documentació).
Programa detallat
01/06: BARCELONA – HELSINKI - BEIJING
Presentació a l'aeroport de Barcelona, Terminal 1, mostrador de la companyia FINNAIR, on ens
trobarem amb el nostre professor/acompanyant per sortir en vol amb destinació Beijing, via Helsinki.
Nit a bord.
02/06: BEIJING (Temple del Cel)
Sopar
Arribada a Beijing, rebuda a l’aeroport, trasllat a l’hotel i sessió informativa.
Disponibilitat de l’habitació a l’arribada.
Després es visitarà el Temple del Cel (Tiantan), compost per una sèrie d’altars, temples i jardins on
l’emperador realitzava anualment les seves cerimònies, en homenatge al Cel i les seves peticions de
bones collites i prosperitat, que eren les més importants del calendari ritual imperial. Més tard, es
visitaran els interessants hutong al voltant dels carrers recentment remodelats de Dashilar i Qianmen.
Farem, llavors, un sopar de benvinguda en un dels millors restaurants de la ciutat, situat en una casa
tradicional xinesa. Després de sopar, retorn a l’hotel.
Allotjament.
03/06: BEIJING
Ciutat Imperial: porta de Zhengyang, plaça Tiananmen, Temple dels Ancessors, Ciutat
Prohibida i Beihai.
Esmorzar - Dinar - Sopar
Durant aquest dia es realitzarà una visita completa al que antigament s’anomenava la Ciutat
Imperial (Huangcheng), antic complex emmurallat ubicat al centre de l’actual Beijing, que serví en
èpoques de les dinasties Ming (1368-1644) i Qing (1644-1911) com a centre administratiu i residencial
d’emperadors, nobles i funcionaris. A través de Zhengyang, l’antiga porta d’accés a la ciutat imperial,
recorrerem l’actual Plaça de Tiananmen, que antigament fou un llarg corredor d’accés emmurallat per
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on entrava l’emperador. Després creuarem la porta de Tiananmen, única porta encara en peu de les
set que formaven l’entrada principal de la Ciutat Imperial. Un cop a dins visitarem el bellíssim Temple
dels Ancessors (Taimiao), on l’emperador rendia homenatge als seus avantpassats i on es celebraven
les cerimònies imperials més importants. Finalment entrarem a la Ciutat (Púrpura) Prohibida
(Zijincheng), lloc d’ús exclusiu de l’emperador i la cort imperial, des d’on es dirigien els assumptes de
l’estat i on es trobaven les estances i sales d’estudi imperials.
Dinar en un restaurant de cuina imperial.
A la tarda, visitarem l’històric Mar del Nord (Beihai), un dels jardins imperials més antics de Xina, la
història del qual es remunta a la dinastia Jin (1115d.C. – 1234d.C.), època en la que es va construir el
llac i l’Illa de la Flor de Jade (Qionghua dao) que avui caracteritza el lloc. En temps de la dinastia
mongola Yuan (1279d.C.-1368d.C.) Beihai va servir com a centre de la seva capital, Dadu (Gran
Capital), sobre el que es va construir el palau imperial del llegendari emperador mongol Kublai Khan
(1215d.C. – 1294d.C.).
Sopar en un restaurant amb encant a l’àrea de Hou Hai, envoltada de llacs i ponts. Després de sopar,
retorn a l’hotel.
Allotjament.
04/06: BEIJING
Gran Muralla secció de Mutianyu i Palau d’Estiu Yiheyuan.
Esmorzar – Dinar - Sopar
Al matí, sortirem cap de la ciutat cap Mutianyu (2h aprox.), un dels trams més complets i més ben
conservats de la Gran Muralla (Changcheng). El seu traçat actual, que es remunta a la dinastia Ming,
posseeix distintes torrasses de control ben diferenciades que utilitzaven la cavalleria i l’artilleria
imperials, així com una arquitectura que serpentejant, igual que un drac ondulat, corona la cresta de les
muntanyes. Al finalitzar l’excursió ens dirigirem a la ciutat per fer el dinar en un restaurant local.
Per la tarda, visita al que fou el Palau d’Estiu, conegut a Xina com a Jardí de l’Enriquiment de
l’Harmonia (Yiheyuan), magnífic palau-jardí que antigament formava part del complex paisatgístic
denominat dels “cinc jardins i tres muntanyes”, construït al nord-oest de Beijing durant els temps de la
dinastia Qing i que serví, al final d’aquest període, de Residència Imperial d’Estiu de l’Emperadriu
Dowager Cixi (1835d.C. – 1908d.C.), a qui el palau acabà essent dedicat. Després d’aquesta visita retorn
a l’hotel.
Opcionalment s’oferirà , per a aquelles persones que ho vulguin, una classe de cuina xinesa privada en
un local amb cuina on es podran practicar especialitats locals.
Sopar buffet a l’hotel de Beijing.
Allotjament.
05/06: BEIJING – DATONG (vol)
Grutes de Yunggang, ciutat antiga de Datong.
Esmorzar - Dinar - Sopar
A primera hora del matí, anirem a l’aeroport per agafar el vol Beijing – Datong (1h15 min.), antiga
capital de dues dinasties: la dels Wei del Nord i la dels Liao. A l’arribada, anirem directament als afores
de la ciutat per visitar les impressionants Grutes de Yunggang, un conjunt escultòric budista
espectacular amb vertaderes obres mestres de l’art clàssic xinès dels segles V i VI. Després, anirem a la
ciutat antiga de Datong, que en els últims anys s’ha mirat de restaurar seguint el seu traçat original.
Allí dinarem en un dels seus restaurants locals i visitarem el Temple Huayan, que mostra detalls
genuïns de l’arquitectura i l’art de la dinastia Liao, així com el Temple Shanhua, de les dinasties Liao i
Jin, i el Mur dels Nou Dragons, de l’època Ming i que segueix una antiga tradició xinesa.
Sopar inclòs en un restaurant local. Després de sopar, retorn a l’hotel. Allotjament.
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06/06: DATONG – HENGSHAN – YINGXIAN – LINGSHI
Temple Penjant de Xuankong, Pagoda de Fusta del Temple de Fogong i Temple de Jinci.
Esmorzar - Dinar - Sopar
Pel matí, marxarem al sud de Datong per tal de conèixer, primer, el Temple Penjant de Xuankong,
un impressionant temple de més de mil anys d’història, encimbellat al congost de Hengshan, que va ser
una antiga comunitat d’anacoretes. Després, visitarem al poble de Yingxian (1h aprox.) la Pagoda de
Fusta del Temple de Fogong, la més antiga de Xina construïda ,totalment de fusta i que conté una
bella escultura del Buda Sakyamuni al seu interior, entre d’altres detalls artístics. Allà mateix dinarem en
un restaurant local. Després, farem camí per carretera fins a Lingshi (unes 4h) per allotjar-nos a l’hotel
situat dins de la Mansió de la família Wang (Wangjia Dayuan).
Sopar inclòs en el restaurant de l’hotel.
Allotjament.
07/06: LINGSHI – PINGYAO
Mansió de la família Wang, Temple Zhenguo.
Esmorzar - Dinar - Sopar
Pel matí, visitarem amb calma la Mansió de la família Wang (Wangjia Dayuan), magnífic complex
residencial que durant uns 1000 anys va servir de residència a la família Wang i que avui en dia es
considera un dels màxims exemples arquitectònics de la tradicional cultura familiar xinesa. Acabada
l’excursió, visitarem de camí, a Pingyao, l’antic Temple Budista de Zhenguo, una joia artística amb
estructures de fusta originals i escultures de diverses èpoques de la Xina clàssica, i, si tenim prou temps,
també visitarem el Temple de Shuanglin que conté una col·lecció única d’escultures budistes de fusta
policromada de diiferents períodes.
Finalment, arribarem a Pingyao, on farem un dinar especial de benvinguda i descansarem en un hotel
tradicional a l’interior de la ciutat antiga.
Sopar inclòs en un restaurant local. Després de sopar, retorn a l’hotel.
Allotjament.
08/06: PINGYAO – XI’AN (tren alta velocitat)
Visita a la ciutat antiga: Temple de la Cultura, antiga oficina del Governador, antic Banc
Rishengchangiy -Temple budista de Shuanglin.
Esmorzar - Dinar - Sopar
La ciutat de Pingyao és coneguda com la “ciutat tortuga”, per la distribució de les portes de la seva
muralla. És una de les poques ciutats xineses amb un casc antic que ha conservat intacte el traçat
original dels seus carrers i edificis, que es remunta a la dinastia Ming. Tot el matí d’aquest dia el
dedicarem a passejar pels seus carrers, que són un museu a l’aire lliure, mentre hi visitem els edificis
més representatius: les antigues muralles de la ciutat, el Temple de la Cultura (Wenmiao), on
encara es veneren les ensenyances del Mestre Kong (Confuci), el Temple Taoista, que sempre ha
tingut un gran arrelament popular, l’antiga Oficina del Governador de Pingyao, seu des d’èpoques
imperials del poder polític oficial, i l’antic Banc Rishengchang, el primer banc privat de Xina, entre
d’altres. Després, agafarem el tren d’Alta Velocitat a Pingyao per anar fins a la ciutat de Xi’an (aprox.
3h).
Sopar inclòs en un restaurant local. Després de sopar, retorn a l’hotel.
Allotjament.
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09/06: XI’AN
Museu d’Història de Shaanxi, Museu del Bosc d’Esteles, Gran Mesquita i Barri Musulmà.
Esmorzar - Dinar - Sopar
Xi’an, que ha estat la capital dinàstica més important de la Xina antiga, és avui la capital de la província
de Shaanxi. Al matí visitarem el Museu d’Història de Shaanxi (Shanxi Lishi bowuguan), un dels
museus més importants de Xina amb una rica col·lecció d’antics objectes arqueològics de distintes
èpoques descoberts en diferents punts de la província. Més tard visitarem Museu del Bosc d’Estel·les
(Beilin bowuguan), situat a l’antic Temple de la Cultura, on es mostra una nombrosa col·lecció
d’esteles gravades de distintes èpoques i procedències, el valor de les quals radica no solament en el
contingut dels seus escrits, sinó sobretot en la pròpia cal·ligrafia, doncs aquest art és a la Xina el més
important, per davant d’altres com la pintura o la música. En aquest museu hi ha també una molt
interessant col·lecció d’estàtues i gravats funeraris de pedra de la dinastia Han, que són de gran valor
artístic.
Dinar en un restaurant local.
Finalment, visitarem la Gran Mesquita de Xi’an (Xi’an Daqingzhensi) famosa per la seva ben
aconseguida fusió d’estils, que harmonitza la tradicional arquitectura xinesa amb la funcionalitat i el
decorat propi de la mesquita islàmica. Al finalitzar aquesta visita recorrerem junts el barri al voltant de la
mesquita on s’hi concentra l’antiga població musulmana. Després d’aquesta visita retorn a l’hotel.
Opcionalment s’oferirà, per a aquells que ho vulguin, una classe de cuina xinesa privada en un local amb
cuina on es podran practicar especialitats locals.
Sopar buffet a l’hotel de Xi’an inclòs. Allotjament.
10/06: XI’AN – SHANGHAI (vol)
Museu dels Soldats i Cavalls de Terracota.
Esmorzar - Dinar - Sopar
Al matí, després d’esmorzar, ens traslladarem al Museu dels Soldats i Cavalls de Terracota
(Bingmayong), conegut també com l’Exèrcit de Terracota, una obra escultòrica de dimensions
colossals realitzada com a part del mausoleu de Qinshihuang, primer emperador de Xina, i que es
considera el més gran llegat artístic d’aquella època. Després, anirem a dinar a un restaurant que
recupera la cuina històrica de la dinastia Qin, la del Primer Emperador.
Per tal de conèixer millor la concepció de l’Altre Vida per a aquells xinesos de l’antiguitat, aprofitarem
per visitar també la piràmide de Hanyanling, mausoleu de la dinastia Han, de camí a l’aeroport.
Després, agafarem un vol cap a Shanghai (2,5h aprox.). A l’arribada, trasllat a l’hotel.
Sopar bufet a l’hotel de Shanghai. Allotjament.
11/06: SHANGHAI
Jardins Yu, Torre Shanghai Financial Centre i Shanghai colonial.
Esmorzar - Dinar - Sopar
Pel matí, visitarem els Jardins Yu (Yuyuan), una de les construccions més antigues de la ciutat, que
data de l’època de la dinastia Ming, així com el gran mercat que l’envolta.
Al migdia, farem un dinar en un dels millors restaurants de raviolis xinesos, en un local modern i de
disseny. Després, apreciarem el paisatge urbà de la ciutat, a l’antiga arquitectura colonial del Bund
(Waitan) i coneixerem a fons els carrerons tradicionals (lilong) de l’antiga Concessió Francesa, on
reconeixerem el costat cosmopolita de la Xina moderna, hereva de la reorganització de la ciutat a partir
de les Guerres de l’Opi del segle XIX, i ens dirigirem a la Torre del Shanghai Financial Centre, un
dels gratacels més imponents dins de la zona del Pudong, i des del seu mirador contemplarem la
magnitud d’aquesta metròpoli gegantina.
Sopar a l’elegant restaurant del Grand Hyatt Shanghai, en el pis 54. Allotjament.
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12/06: SHANGHAI
Esmorzar – Dinar – Sopar
Dia dedicat a visitar un parc a primera hora del matí, per a veure les activitats típiques de la gent
local (generalment gran) com el tai-txi, els exercissis amb espasa, els balls en parella, etc. Després es
farà una visita al Museu de Shanghai, un dels millors de Xina per a veure sintetitzada la història del
país.
Per la tarda, aprofitarem per a visitar alguns dels barris més importants dels últims cent anys, com
l’antic refugi dels jueus de Shanghai, que mostra la influència d’aquesta minora entre els segles
XIX i XX i el important barri de Hongkou.
Sopar i allotjament.
13/06: SHANGHAI – WUZHEN (ciutat antiga) – HANGZHOU
Esmorzar - Dinar - Sopar
D’hora, pel matí, després d’esmorzar, sortirem cap a la ciutat de Wuzhen (1h aprox.) on passarem el
dia. A Wuzhen se la considera, d’entre totes les ciutats sobre l’aigua que envolten el Gran Canal, la més
bonica i millor conservada. A més dels seus nombrosos canals i ponts, té una llarga tradició com a
centre cultural, posseint la major quantitat d’edificis antics construïts durant les dinasties Ming i Qing de
tota la Xina.
Dinar en un restaurant local.
Per la tarda, ens dirigirem a Hangzhou (1h aprox.), antiga capital de la dinastia Song i una de les
ciutats més importants de Xina.
Sopar bufet a Hangzhou. Allotjament.
14/06: HANGZHOU (Llac de l’Oest) – SHANGHAI
Esmorzar - Dinar - Sopar
Pel matí, visitarem aquesta important capital de la dinastia Song i centre d’una cultura refinada d’una
gran sofisticació. Visitarem a fons el Llac de l’Oest, ple de llacs, pagodes i temples, i que és un dels
màxims exemples de jardins xinesos clàssics. Inclou creuer pel llac en vaixell privat. Finalment,
retornarem a Shanghai (2,5h).
Última nit a Xina, que aprofitarem per fer un sopar especial de comiat en un restaurant elegant de cuina
shanghainesa. Després, retorn a l’hotel. Allotjament.
15/06: SHANGHAI – HELSINKI - BARCELONA.
Esmorzar
A l’hora acordada, anirem a l’aeroport per agafar el vol de tornada cap a Barcelona, via Hèlsinki.
Arribada a les 20.25 h.
Condicions de reserva i pagaments
Pagaments:
1.
2.
3.

Per a garantir les places pre-reservades caldrà fer un primer pagament a compte d’aproximadament un 10% de l’import del
viatge. Tres mesos abans de la sortida, per a fer el 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 als 3 mesos abans a 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.
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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 2100-1358-11 0200237631
Beneficiari: MALAIKA Viatges SL

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. 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)
Qualsevol canvi en relació al passaport (por pèrdua, renovació...) 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 d’aquest viatge 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 fulletó/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”.
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Preu
Els preus dels viatges combinats 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.
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.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
El consumidor no haurà d'abonar penalització si el desistiment té lloc per causa de força major.
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.
El desistiment produeix efectes des del moment en que la voluntat de desistir del consumidor arriba al coneixement de
l'agència majorista.
Conegut el desistiment, l'agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el termini màxim de 14 díes,
deduïdes les despeses de gestió i, si s'escau, les despeses d'anul·lació justificades, i les penalitzacions.
Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara flets 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.
Política de cancel·lació:
Pagament a compte NO reemborsable

50% de despeses de cancel·lació entre 30 i 16 dies abans de la data del viatge.

75% de despeses de cancel·lació entre 15 i 8 dies abans de la data del viatge.

100% de despeses de cancel·lació a partir dels 7 dies abans de la data del viatge més despeses de gestió de
l’agència organitzadora.

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.
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