Viatge cultural

Romania: rere la petjada dels dacis, de
l’emperador Trajà i del comte Dràcula
Del 3 al 17 d’agost de 2019

Presentació
Enclavada en el cor dels Carpats, en una zona fèrtil i regada per les aigües del Danubi, Romania fou un
dels primers indrets d’Europa a desenvolupar una brillant civilització: la dels tracis, que s’estenia fins a
Bulgària. Atrets per la riquesa comercial de la zona, també s’instal·laren en el seu territori els celtes i els
colons grecs que poblaren la Mar Negra. Fou d’aquesta mescla cultural que sorgiren els dacis, coneguts,
sobretot, pels maldecaps que els seus reis Burebista i Decèbal van donar a Roma i dels quals són tot un
testimoni els meravellosos relleus de la Columna Trajana, a Roma, que narren –com en un còmic– la
campanya per a sotmetre la Dàcia. Les victòries de Trajà van unir els destins de Romania als de l’Imperi,
entre el 106 i el 275, posant les bases per a una cultura i una llengua llatines de les quals encara n’és un
reflex el nom mateix del país: Romania. A l’Edat Mitjana, a la regió van florir tot un conjunt de feus,
entre els quals Transilvània, Valàquia i Moldàvia, governats per uns prínceps coneguts com “voivodes”.
Encara avui dia es conserven moltes llegendes d’aquells temps, com la del famós comte Dràcula, en
realitat, Vlad III l’Empalador, recordat com un dels més sanguinaris prínceps de la història romanesa.
Terra muntanyenca i de fèrtils planes, la riquesa cultural de Romania resta palesa en la diversitat del seu
patrimoni: colònies d’època grega i romana, castells d’inspiració centreeuropea, esglèsies bizantines amb
l’exterior totalment pintat, construccions d’època turca i grans ciutats monumentals d’estil afrancesat o
italianitzant.
Dates
Del 3 al 17 d’agost del 2019
Professor acompanyant
Carles Buenacasa
Doctor en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
Preus vàlids per a grup de 15 persones
Preu per persona en habitació doble: 3.150€
Suplement habitació individual: 475€
Taxes d’aeroport: 50€ (a reconfirmar en el moment de l’emissió)
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Grup màxim
15 persones
Agència gestora
Malaika Viatges
Allotjaments a Romania
 Bucarest - Mercure City Center 4*
https://www.accorhotels.com/es/hotel-9680-mercure-bucharest-city-center/index.shtml
 Brasov - Hotel Kronwell 4*
http://kronwell.com/
 Lacul Rosu - Hotel Lacu Rosu 3*
http://hotellacurosu.ro/en/
 Suceava - Hotel Sonnenhof 4*
https://hotelsonnenhof.ro/
 Gura Humorului - Hotel Hilde’s Residence 4*
http://www.lucy.ro/
 Cluj-Napoca - Hotel Beyfin 4*
http://www.hotelbeyfin.com/
 Deva - Hotel Wien 4*
http://www.hotelwien.ro/
 Drobeta - Hotel Continental 3*
https://continental-drobeta-turnu-severin.continentalhotels.ro/
 Rimnicu Valcea - Hotel Sofianu 4*
https://www.hotelsofianu.ro/ro/
 Constanta Mamaia - Hotel Ambra Boutique 4*
http://www.ambraboutiquehotel.com/
Pla de vols
Origen-Destí
BARCELONA - BUCAREST
BUCAREST - BARCELONA
Companyia Tarom

Data
3 Agost
17 Agost

Núm.vol Horari
RO422
11:30 / 15:35
RO421
08:30 / 10:40

Serveis inclosos
 Professor-acompanyant d’Arqueonet des de Barcelona: Professor Dr. Carles Buenacasa
 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 amb la companyia Tarom, Barcelona – Bucarest – Barcelona, en classe turista
 Guia local acompanyant privat de parla espanyola durant tot el circuit
 Auriculars: sistema d’audioguia
 Estada de 14 nits als hotels detallats o similars
 Pensió completa durant tot el viatge (aigua inclosa)
 Transport privat durant el circuit amb aigua inclosa (2 ampolles per persona i dia en ruta)
 Visites detallades en privat i entrades a monuments segons itinerari
 Propines
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 4.000€
 Guia i documentació de viatge
www.arqueonet.net
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937423014 - 667013352
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Serveis no inclosos
 Taxes d’aeroport
 Extres personals
 Qualsevol servei no detallat en l’apartat “Serveis inclosos”
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 Romania”
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
03/08/2019
BARCELONA – BUCAREST
Sopar
Presentació a l’aeroport de Barcelona, 2 hores abans de la sortida del vol. Sortida de Barcelona vers
Bucarest, la moderna capital del país des que, en el 1862, Valàquia i Moldàvia es van unificar formant
el Principat de Romania. Arribada a l’aeroport d’Otopeni i trasllat a l’hotel.
Allotjament a Bucarest.
04/08/2019
BUCAREST
Esmorzar – dinar – sopar
Un cop esmorzats, dedicarem tot el dia a visitar els monuments de Bucarest, ubicada en una vall entre
el Danubi i els Carpats. El primer esment de Bucarest data de 1459, però no es va convertir en la capital
de Romania fins al 1862. Des d’aleshores, Bucarest va experimentar una transformació contínua i un
intens procés d’embelliment urbanístic que la va fer creditora, en el seu dia, de l’epítet de “París de
l’Est”. En aquest primer dia de visites, ens aproparem al “faraònic” Palau del Parlament, un edifici de
proporcions immenses (330.000 m2) i una decoració extremament sumptuosa construït per Nicolae
Ceausescu, el més conegut dels presidents soviètics de Romania. El llibre Guiness dels rècords reconeix
el Parlament com el segon edifici administratiu més gran del món després del Pentàgon. A continuació,
ens dirigirem vers el Museu Nacional d’Història de Romania (Muzeul National de Istorie a
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României), fundat l’any 1970, on s’exposa una gran quantitat d’objectes arqueològics de la història

antiga romanesa, molt especialment, la col·lecció d’estucs reproduint la columna de Trajà als fòrums
imperials de Roma, a més de les joies de la corona romanesa i el fabulós “tresor de Pietrosele” (s. IV
dC), pertanyent a un cabdill dels gots i integrat per dotze peces d’or amb incrustacions de pedres
precioses.
Per acabar la jornada, retornarem a Bucarest per passejar-nos pels estrets carrerons del barri de la
cort medieval (Curtea Veche) i el monestir de Stavropoleos, una autèntica joia artística d’estil
bizantí-otomà (s. XVIII).
Allotjament a Bucarest.
05/08/2019
BUCAREST – SINAIA – BRAN – BRASOV
Esmorzar – dinar - sopar
Després d’esmorzar, sortirem vers Sinaia, un dels centres estivals més populars de Romania i la porta
d’entrada a una de les regions europees més famoses: la Transilvània. Dedicarem el matí a visitar les
joies artístiques d’aquest encisador poblat començant pel monestir de Sinaia (s. XVII), fundat pel
príncep Miquel Cantacuzè de retorn del seu pelegrinatge al bíblic mont Sinaí, i decorat amb pintures i
icones d’estil bizantí.
En acabar, ens desplaçarem fins al castell de Bran (s. XIV), que la imaginació popular i les llegendes
romaneses han convertit en la seu del mític comte Dràcula. Com que es troba situat dalt d’un pujol que
limita entre la Valàquia i la Transilvània, les vistes des de les muralles són espectaculars.
Acabarem el dia a la veïna Brasov, una petita ciutat als peus dels Carpats fundada pels Cavallers
Teutònics, una de les principals ordes guerreres dedicades a contenir l’avanç dels otomans. Gaudirem
d’un tranquil passeig pel centre històric de Brasov que ens permetrà descobrir els seus singulars
monuments: la plaça del mercat, l’ajuntament i la impactant església Negra (Biserica Neagra, s. XIV), la
construcció gòtica més impressionant del país.
Allotjament a Brasov.
06/08/2019
BRASOV – SINAIA - PREJMER – LACUL ROSU
Esmorzar – dinar - sopar
Avui, després d’esmorzar, farem les visites del Castell de Peles i de l’església fortificada de Prejmer. El
castell de Peles (s. XIX), antiga residència estival del rei Carol I, qui el va reformar tot inspirant-se en
els palaus italians renaixentistes i en els castells alpins centreeuropeus. Situat enmig d’un magnífic parc,
destaca per les seves 160 estances magníficament pintades, elegantment moblades i equipades amb
porcellanes de Sèvres; com a curiositat, fou el primer castell europeu a gaudir de corrent elèctric.
Continuació vers Prejmer per visitar l’església fortificada (s. XIII), declarada Patrimoni de la
Humanitat per la Unesco, és la més gran de les esglésies fortificades de tota Europa. Construïda pels
Cavallers Teutònics entre 1212 i 1213, té una planta de creu i voltes d’estil gòtic tardà. Un eficient
sistema defensiu permetia a la població protegir-se al seu interior i aprovisionar-se gràcies a un túnel
subterrani que connectava amb l’exterior. Un cop acabades aquestes visites, continuarem camí fins al
Lacul Rosu (o llac Vermell), situat en una regió muntanyenca a una altitud de 980 m. Al seu centre hi
ha un bosc d’arbres petrificats que li donen un aire misteriós i embruixador. Allotjament a Lacul Rosu.
07/08/2019
LACUL ROSU – VARATEC – NEAMT – SUCEAVA
Esmorzar – dinar - sopar
Després d’agafar forces amb un bon esmorzar, iniciarem el periple del dia travessant les espectaculars
gorges de Bicaz, que ens permetran endinsar-nos en les terres de l’altre gran principat romanès dels
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temps medievals: la Moldàvia. La primera parada de la jornada serà el monestir de Varatec (s. XVIII),
que va construir la filla d’un sacerdot de Iasi que volia dur vida eremítica com a monja. La humil capella
inicial es va embellir amb altres esglésies i construccions que combinen la fusta i la pedra, així com
elements arquitectònics específics de l’estil moldau i d’altres estils europeus.
La darrera visita del dia serà la fortalesa de Neamt, una sòlida ciutadella construïda pel príncep Pere I
Musat (1375-1391), a finals del segle XIV, que va jugar un paper clau en el sistema de defenses de
Moldàvia ideat per Esteve III el Gran (1457-1504). La construcció fou demolida en el 1718 pel príncep
d’aleshores, obligat per les clàusules d’un tractat de pau acordat amb els otomans. El monestir, però, es
va preservar i, avui dia, és el més gran de tots els cenobis romanesos.
La resta de la jornada la dedicarem a desplaçar-nos vers la regió de la Bucovina (literalment, el ‘país
dels faigs’), famosa per les seves esglésies medievals pintades ocupant el total de la façana exterior.
Aquest destí serà un dels plats forts de la nostra ruta per Romania.
Allotjament a Suceava.
08/08/2019
SUCEAVA – ARBORE – SUCEVITA – MOLDOVITA – VORONET
Esmorzar – dinar - sopar
Després d’esmorzar, començarem el dia amb la contemplació dels principals atractius de Suceava, la
capital històrica de Moldàvia, principalment, la ciutadella que mai no va sucumbir davant cap enemic, i
l’església de Sant Joan el Nou (Manastirea Sfantul Ioan cel Nou). En acabar, dedicarem la resta
de la jornada a delectar-nos en la contemplació de la bellesa estètica de les esglésies de la Bucovina,
inscrites a la llista de Patrimoni de la Unesco. La majoria d’elles es van edificar sota el principat d’Esteve
III el Gran (1457-1504) i estaven protegides amb sòlides fortificacions.
La primera de les nostres parades serà l’església d’Arbore, dedicada a la decapitació de Joan el
Baptista i famosa pel fresc del Gènesi que decora tot el mur occidental. Tot seguit, continuarem fins al
monestir de Sucevita, considerat una de les cinc meravelles de Romania per causa de l’excepcional
estat de les pintures de la façana exterior, en especial, l’anomenat “arbre d’Isaïes” que decora el mur
meridional. Per últim, ens aproparem al monestir de Moldovita, regalat per Esteve III el Gran en
agraïment per les seves trenta-quatre victòries sobre els turcs. Entre els frescos que el decoren
destaquen molt especialment els dedicats a aquestes batalles i a la caiguda de Constantinobla a mans
otomanes l’any 1453.
Al llarg del dia visitarem també un taller de ceràmica artesanal a Marginea, on se’ns mostraran els
processos per a produir una molt especial ceràmica de color negre brillant que és la principal producció
de la zona; avui dia, aquesta tradició és mantinguda, únicament, per dues famílies nadiues: els Magopat
i els Pascanuic.
Allotjament a Voronet.
09/08/2019
VORONET – HUMOR – CLUJ-NAPOCA
Esmorzar – dinar - sopar
Iniciarem el nostre segon dia a la Bucovina amb un bon esmorzar a l’hotel que ens permetrà agafar
forces per a un dia que suposarà un desplaçament una mica més llarg que el dels dies precedents.
Primerament, acabarem les visites a la regió apropant-nos al monestir de Voronet (s. XV), molt
conegut per la santedat dels seus monjos i considerat la “Capella Sixtina” romanesa per causa del seu
impressionant fresc del Judici Final; es diu que el color blau de les seves pintures està a l’alçada de la
fama del vermell de Tiziano o del verd del Veronese. D’aquí ens dirigirem vers el monestir d’Humor,
dedicat a la Dormició de la Verge Maria, pintat per Tomàs de Suceava, un dels mestres més famosos de
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Moldàvia. Destaca, sobretot, per dos frescos molt famosos: el del fill pròdig i el que representa el dimoni
com una dona sensual i provocativa.
Després de gaudir de totes aquestes visites, emprendrem el camí vers Cluj-Napoca travessant la
serralada dels Carpats, unes muntanyes que reben el seu nom dels Carpi, una tribu dàcia derrotada per
l’emperador Aurelià al segle III d C. Després de gaudir de les vistes que ens ofereixen aquests paratges
naturals, arribarem a Cluj-Napoca, la segona ciutat més activa, econòmicament, del país. Fundada pels
gàlates al segle III aC i convertida en colònia romana, a l’edat mitjana va estar molt vinculada al regne
d’Hongria i, des del segle XVII, va funcionar com a capital de Transilvània fins a la unió del principat a
Romania (1918). Coneixerem les belleses arquitectòniques d’aquesta ciutat passejant-nos pel seu centre
històric, com ara la casa natal del rei hongarès Maties Corví (s. XV), la plaça dedicada a Miquel el Valent
o l’església catòlica de sant Miquel (s. XV-XVI), d’estil gòtic, la segona més gran del país. Fou en aquest
edifici on la reina Isabel Jagelló va cedir la corona d’Hongria i Transilvània a Ferran I Habsburg, germà
de l’emperador Carles V i nét favorit de Ferran el Catòlic.
Allotjament a Cluj-Napoca.
10/08/2019
CLUJ-NAPOCA – TURDA – ROSIA MONTANA – ALBA IULIA
Esmorzar – dinar - sopar
Un cop alçats i ben esmorzats, començarem una nova etapa del nostre viatge que ens ocuparà diversos
dies i ens permetrà conèixer en profunditat els jaciments arqueològics ubicats al cor de la civilització dels
dacis. La primera visita es farà a les salines subterrànies de Turda, del segle XVIII, que encara estan
en explotació. A continuació, ens dirigirem vers una altra de les zones mineres del país, de fet, la més
antiga: les mines d’or excavades per dacis i romans a Rosia Montana (Alburnus Maior), que es troben en
un excel·lent estat de conservació. En aquest indret visitarem el jaciment arqueològic d’Alburnus
Maior (Orlea area i Carpeni area), on habitaven els miners que treballaven a les galeries. Acabarem
el dia dirigint-nos vers Alba Iulia, la primera de les capitals històriques de Transilvània, que també fou
una fundació romana creada per a instal·lar el campament de la legió XIII Gèmina. No obstant, no
queden a penes restes d’aquella època.
Allotjament a Alba Iulia.
11/08/2019
ALBA IULIA – HUNEDOARA - DEVA
Esmorzar – dinar - sopar
Després d’esmorzar, sortirem a fer una visita de gran interès històric-arqueològic: la de la ciutadella
d’Alba Iulia (s. XVIII), en forma d’estel, i construïda per ordre de Carles VI d’Habsburg segons disseny
de Giovanni Morando Visconti; fou per això que, en un primer moment, se la conegué com “Alba
Carolina”. El seu perímetre (de 12 km, i dotat amb set bastions i sis portes) acull dues catedrals (una
ortodoxa i una catòlica), el palau episcopal i la Sala de la Unió, on en el 1918 es va proclamar la annexió
de la Transilvània al regne de Romania. Acabades les visites, ens aproparem a Hunedoara, un bonic
poblat medieval en el cor del territori reial dels dacis. Allà hi ha el castell de Corví, un dels exemples
més importants d’arquitectura gòtica a l’Europa Oriental. Fou construït pels Anjou en el 1320 i es va
reformar entre el 1446 i el 1453 per Joan Hunyadi, quan es va afegir la capella i l’elegant sala dels
cavallers, amb un sostre en volta sostingut per cinc columnes de marbre. Com tots els castells
romanesos, aquest edifici és ric en llegendes, com ara la que gira entorn el pou situat a la vora de la
capella... Però serà millor que la descobriu per vosaltres mateixos un cop estigueu allà!
Un cop acabada aquesta visita, continuarem vers Deva, porta d’entrada al cor de la Dàcia antiga,
fundada sobre un turó de roca volcànica a 200 m d’altitud (s. XIII) i un actiu centre comercial de l’època
medieval. Actualment, es troba en runes des que, en l’any 1849, va explotar el polvorí.
Allotjament a Deva.
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12/08/2019
DEVA - SARMIZEGETUSA REGIA - DEVA
Esmorzar – dinar - sopar
Un cop esmorzats, ens aproparem al Museu de la civilització dàcia i romana (Muzeul Civilizatiei
Dacice si Romane), ubicat en un palau renaixentista, reformat en estil barroc, que és l’edifici històric
més antic conservat a la ciutat de Deva. Allà podrem contemplar les peces més espectaculars del passat
antic i gloriós dels heroics avantpassats dels romanesos actuals: els dacis.
A continuació, sortirem per visitar la gran capital de Decèbal i de la Dàcia antiga: Sarmizegetusa
Regia (inscrita en el llistat de Patrimoni de la Unesco). Per als dacis, aquesta ciutat era el centre polític,
religiós i militar del seu estat i, per això, la van ubicar en un turó fortificat a 1.200 m d’alçada. Destruïda
per l’emperador Trajà després de la seva conquesta, les excavacions arqueològiques han tret a la llum
una extensa zona de temples, de base rectangular i circular, que estarien dedicats a les principals
divinitats dàcies, especialment, a Zalmoxis, el cap del panteó local. Un cop acabada aquesta visita,
tornarem a Deva per a gaudir de la resta del dia lliure.
Allotjament a Deva.
13/08/2019
DEVA – DENSUS – ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA - DROBETA
Esmorzar – dinar - sopar
Després d’esmorzar, ens dirigirem vers l’església de Densus, la més antiga de Romania, coneguda per
documents que daten del segle X, però que reutilitza materials constructius del segle II d C. A
continuació, dirigirem les nostres passes vers Ulpia Traiana Sarmizegetusa, la colònia fundada per
Trajà entre el 108 i el 110 com a nova capital de la Dàcia romana, en substitució de l’antiga seu reial de
Sarmizegetusa Regia (a 40 km de distància). Construïda al voltant del campament de la legió V
Macedònica, aquesta colònia cobria 30 ha i fou la més gran de tota la província romana. D’aquells
temps, s’han conservat les restes arqueològiques del fòrum; els temples de Nèmesis, Líber Pàter, Silvà i
Esculapi i Higea; un amfiteatre (amb capacitat per a 5.000 persones); una escola de gladiadors i unes
grans termes. La ciutat va començar a declinar al segle III dC, quan l’emperador Aurelià va prendre la
decisió que els romans evacuessin la Dàcia.
En acabar la visita, ens posarem en camí vers Drobeta, escenari d’un dels episodis més èpics de la
campanya Dàcia endegada per Trajà l’any 101 dC per a venjar les ofenses que el rei Decèbal havia
infligit a l’Imperi romà en temps de l’emperador Domicià.
Allotjament a Drobeta.
14/08/2019
DROBETA – RAMNICU VALCEA
Esmorzar – dinar - sopar
Un cop fet un bon esmorzar, visitarem el Museu de la Porta de Ferro, construït entorn les restes d’un
campament romà, una visita que ens permetrà conèixer millor les restes conservades del famós Pont
de Drobeta. Aquesta obra monumental, encarregada per Trajà a Apol·lodor de Damasc, es va
completar en un temps rècord: només dos anys, i va impressionar vivament els seus contemporanis.
Creuava el Danubi de banda a banda per espai d’1 km, a 19 m per sobre del nivell del riu, i amb una
amplada de 15 m. Com que la superfície del pont era de fusta, només se’n conserven restes dels pilars
fundacionals. I és que els romans sabien construir coses destinades a durar per sempre!
Després d’aquesta visita, ens dirigirem vers Ramnicu Valcea, on gaudirem de la resta del dia lliure.
Aquesta ciutat va sobresortir molt a l’edat mitjana, quan Ramnicu Valcea es va convertir en la seu del
comtat homònim.
Allotjament a Ramnicu Valcea.
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15/08/2019
RAMNICU VALCEA – CURTEA DE ARGES – BUCAREST CONSTANTA
Esmorzar – dinar – sopar
Un cop esmorzats, dirigirem les nostres passes vers Curtea de Arges, capital de la tercera regió
històrica de Romania: la Valàquia. Un cop allà, visitarem el seu barri històric, del segle XVI, que encara
emana una clara atmosfera medieval. Allà hi ha l’església principesca de sant Nicolàs, de l’any 1330,
d’estil bizantí pur; i la catedral (s. XVI), on hi ha les tombes de la família sobirana vàlaca.
Un cop acabada aquesta passejada, seguirem la moderna autopista que porta fins a la Mar Negra per a
desplaçar-nos fins a Constanta. Fou en aquesta ciutat on Ovidi va patir exili després de ser desterrat per
un August molest perquè aquell havia desvetllat a les noies romanes els secrets de la seducció amb el
seu Art d’estimar. Un cop arribats, tindrem temps lliure per a gaudir d’aquesta ciutat fundada pels grecs,
al s. V aC, amb el nom de Tomis i que avui dia duu el nom de la germana de Constantí el Gran:
Constància.
Allotjament a Constanta.
16/08/2019
CONSTANTA – ADAMCLISI - BUCAREST
Esmorzar – dinar – sopar
El dia d’avui, després d’esmorzar, visitarem el monument romà d’Adamclisi, construït per ordre de
Trajà per a commemorar la seva victòria sobre els dacis l’any 102. De l’estructura original es conserven
els relleus que glossen aquest èpic enfrontament que dacis i romans van protagonitzar sobre la riba
mateixa del Danubi. A continuació, retornarem novament a Bucarest per a concloure el nostre viatge
visitant el Museu del Poble, dins el Parc Herastrau, un museu a l’aire lliure on es recrea la vida rural i
ancestral dels romanesos del passat. Conté una cinquantena d’edificis que són una rèplica al natural de
les cases tradicionals de cada regió del país.
Allotjament a Bucarest.
17/08/2019
BUCAREST - BARCELONA
Esmorzar
De bon matí, desplaçament vers l’aeroport d’Otopeni per tal d’iniciar el nostre retorn a Barcelona.
Final del 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:
CAIXABANK
c /c: ES75 2100-1358-11 0200237631
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. 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”.
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.
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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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