Presentació
L’illa de Rodes, la principal de les illes del Dodecanès, fou una de les repúbliques marineres més famoses
i poderoses de l’antiguitat. Gràcies al seu monopoli i control de les rutes comercials egees que es dirigien
vers Àsia Menor i Xipre, la seva riquesa fou tan proverbial que van poder erigir un immens colós de
bronze que presidís l’entrada al port de la seva ciutat. La seva magnificència era tal que va merèixer ser
inclòs a la llista de les Set Meravelles del món antic malgrat que la seva vida útil va resultar molt curta.
Un terratrèmol el va ensorrar molt abans de celebrar el segle d’existència. A l’època medieval, la seva
excepcional posició geogràfica com a pont entre Europa i Àsia va atreure uns nous i poderosos senyors:
els Cavallers de Sant Joan de l’Hospital, més coneguts com els Cavallers de Rodes (o de Malta), els
famosos monjos-soldat de Terra Santa que van triar l’illa, un cop expulsats de Jerusalem, com a base
per a continuar el seu combat contra els musulmans. Abans de ser expulsats, en el 1552, van tenir
temps de pavimentar les seves residències amb els imponents mosaics grecoromans que hi havia
dispersos per tota Rodes. Les restes monumentals conservades que visitarem constitueixen un variat
ventall de totes aquestes èpoques i de la riquesa patrimonial que hostatja una illa que, un dia, va arribar
a imposar la seva llei al Mediterrani.
Dates
Del 7 a l’11 de juny de 2019.
Professor especialista
Carles Buenacasa Pérez
Doctor en Història Antiga i Professor Agregat a la UB.
Preus
Preu per persona en habitació doble: 1.455 €
Taxes: 85 € aprox.
Suplement habitació individual: 140 €
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Grup màxim
15 persones.
Allotjaments
Hotel Semíramis
http://www.semiramis.gr/home/en
Agència gestora
Malaika Viatges
Pla de vols
Origen-Destí
BARCELONA-ATENES
ATENES-RODES
RODES-ATENES
ATENES-BARCELONA

Núm.vol
A3711
A37210
A37201
A3710

Data
07 JUNY
07 JUNY
11 JUNY
11 JUNY

Horari
11:50h
16:40h
06:35h
08:45h

–
–
–
–

15:40h
17:40h
07:35h
11:00h

Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del guia especialista d’Arqueonet: Professor Dr. Carles
Buenacasa Pérez.
 Dossier cultural, en format digital, descarregable a ordinadors, tauletes, smartphones, etc
 Xerrada prèvia a càrrec de l’especialista d’Arqueonet.
 Xerrades temàtiques a càrrec de l’especialista d’Arqueonet realitzades durant el viatge.
 Guia local acompanyant privat de parla castellana.
 Bitllet d’avió amb la companyia Aegean Airlines, Barcelona – Atenes – Rodes – Atenes – Barelona, en
classe turista.
 Tots els trasllats privats en bus climatitzats.
 Estada de 4 nits a l’ hotel 4* en règim d’allotjament i esmorzar.
 3 dinars en restaurants locals amb aigua inclosa.
 1 sopar a l’hotel amb aigua inclosa
 Visites detallades en privat (entrades incloses).
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 2000€.
 Totes les propines.
Serveis no inclosos
 Taxes.
 City Tax.
 Cap servei no especificat en l’apartat de serveis inclosos.
 Extres personals.
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 Rodes
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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).
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Programa detallat
07/06. BARCELONA – RODES

Rumb a l’Illa del Colós

Iniciarem el nostre viatge a l’aeroport del Prat facturant els equipatges dues hores abans de la sortida
del vol i prendrem l’avió amb destí a Rodes, a on arribarem via Atenes. Un cop a l’aeroport de
Diagoras, ens traslladarem fins a l’hotel. Allotjament a Rodes.
08/06. RODES

A l’ombra del Colós de Rodes
Després d’esmorzar, dedicarem tot el dia a conèixer millor les restes monumentals de la capital.
Començarem el nostre camí a l’acròpolis de Rodes, que en els temps antics dominava la vil·la i
propiciava ombra al famós colós del port. A diferència de moltes altres acròpolis, no comptava amb
muralles i es va terrassar per tal d’acollir els importants edificis que allà s’hi van erigir, especialment als
ss. III-II aC. Allà hi havia les construccions públiques més rellevants, com ara el temple d’Atenea
Pòlies i de Zeus Polieu, d’ordre dòric, com tots els santuaris de la zona, l’espai en què tenien lloc els
actes més importants i sagrats de la polis; el temple d’Apol·lo Píti, dedicat al famós patró del santuari
oracular de Delfos; i l’Artemísion, un santuari consagrat a la seva germana bessona. També es
conserven restes d’un nimfeu, una font monumental; un odeó per als espectacles de recitació, dansa i
ball; una stoà, o pòrtic monumental; un estadi, per a les carreres, de 210 m de llarg; un gimnàs per a
l’educació física dels efebs; i una biblioteca per a la seva formació intel·lectual.
Un cop acabades aquestes visites, ens dirigirem vers el Museu Arqueològic de Rodes, ubicat en un
edifici medieval que fou la seu dels Cavallers de Rodes des del 1489. Organitzat entorn d’un pati presidit
per la famosa estàtua hel·lenística del “lleó de Rodes”, conté les principals troballes arqueològiques fetes
a l’illa i que cobreixen un període històric de diversos mil·lennis de recorregut, com ara els kouroi de
Kamiros, l’estela de Crito i Timarista o l’esplèndid bust del déu Sol.
Ara bé, a Rodes també han quedat altres petges de l’època d’aquests Cavallers que també visitarem.
Fent ruta pel centre històric de la capital, ens aproparem a l’Hospici de Santa Caterina (s. XIV),
construït per hostatjar als convidats de categoria del Gran Mestre de Rodes i les cases dels cavallers.
Aquestes residències, organitzades entorn del carrer que a l’època grega comunicava el port amb
l’acròpolis, s’han fet famoses pel fet que se les va pavimentar amb uns magnífics i meravellosos
mosaics romans procedents dels jaciments arqueològics de l’illa, en la contemplació dels quals ens
delectarem.
Allotjament a Rodes.
09/06. RODES – IALYSOS – KAMIROS – RODES

Dels minoics als cavallers de Rodes

Un cop esmorzats, en el dia d’avui recorrerem l’illa de Rodes per tal de gaudir dels seus interessants
tresors arqueològics. Les nostres visites començaran al jaciment arqueològic de Ialysos (a 13 km de
Rodes), la cronologia del qual comença a l’època minoico-micènica i arriba fins a l’època dels Cavallers
de Rodes. Allà ens esperen el temple d’Atenea Pòlies (ss. V-II aC), que recorda els temps en què
Atenes va sotmetre l’illa i la va integrar en la Lliga Àtico-Dèlica; el nimfeu dòric (s. IV aC), amb un
monumental pòrtic de sis columnes i una font amb el cap d’un lleó; i les muralles bizantines,
construïdes amb una part dels blocs del temple d’Atenea.
A més, en aquest jaciment ens
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familiaritzarem amb la rica herència del patrimoni monumental de l’Església ortodoxa de l’illa, i del qual
en són un bon exemple: l’església paleocristiana de planta basilical amb tres naus i baptisteri (ss.
V-VI dC), l’església dels Cavallers de Rodes (s. XIV), que conserva la volta i dues capelles amb una
peculiar planta hexagonal; i la capella d’Agios Georgios (s. XV), decorada amb uns frescos d’estil
eclèctic.
Prosseguirem el nostre dia amb la visita d’un altre important jaciment arqueològic situat a Kamiros (a
40 km de Rodes), la tercera ciutat més important de l’illa en els temps antics que al s. V aC es va
fusionar amb Rodes i Lindos per crear la República de Rodes. El bon estat de conservació dels seus
carrers i construccions antigues han fet que se li hagi donat el nom de “Pompeia Egea”. Acabarem el
nostre periple gaudint de les magnífiques vistes panoràmiques del castell de Kritina (Kastellos, s.
XVI), una fortalesa veneciana que ofereix unes molt boniques vistes de la mar Egea.
Allotjament a Rodes.
10/06. RODES – LINDOS – RODES

Rodes, terra de mariners i comerciants

Començarem el dia, després d’un bon esmorzar, dirigint les nostres passes vers l’important jaciment
arqueològic de Lindos (a 55 km de Rodes), la segona ciutat més important de l’illa en l’antiguitat. De
la glòria marcida d’aquells temps encara subsisteixen els vestigis dels nombrosos edificis que un dia
foren orgullós testimoni de la riquesa de la República de Rodes i del seu domini de les mars.
Al llarg del nostre recorregut veurem el teatre, sota l’ombra del temple d’Atenea Líndia (s. III aC),
amb una capacitat per a 2.000 espectadors; l’edifici dels quatre pòrtics, destinat a espectacles
religiosos, amb una capacitat per a 1.5000 assistents; el Bukorion, un espai dedicat als sacrificis de la
ciutat; i la necròpolis, on hi ha la tomba de Cleòbul (ss. II-I aC) i l’Archokrateion, un mausoleu
excavat a la roca amb una façana de dos pisos que va acollir dinou enterraments. D’època cristiana són
les esglésies d’Ayios Menas (s. XII), amb uns frescos bizantins de l’època dels emperadors Comnè;
Ayios Georgios Pachymachiotis (s. XIV), decorada amb unes pintures de gran valor històric, i de la
Panayia (s. ss. XV-XVI), de planta cruciforme. Com que avui serà el nostre darrer dia de visites a l’illa,
ens acomiadarem com cal gaudint de les vistes panoràmiques del castell de Feraclos (s. XIV), una
encimbellada fortalesa que va resistir durant molt de temps l’assetjament dels otomans.
Allotjament a Rodes.
11/06. RODES – BARCELONA

Dels minoics als cavallers de Rodes
Esmorzar a l’hotel i, a l’hora prevista, trasllat a l’aeroport de Diagoras amb destí a Barcelona. Final de
viatge i dels nostres serveis.
Condicions de reserva i pagaments
Pagaments:
1.
2.
3.
4.

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.
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:
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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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