Viatge cultural

Recorrent la Via Egnàtia:
d’Istambul a Dürres
Del 23 d’agost a l ‘1 de setembre de 2019

Presentació
La Via Egnàtia fou la ruta més important emprada pels romans per a viatjar per l’Europa balcànica i, més
concretament, per arribar fins a Grècia i les regions entorn l’Egeu. I és que els senadors de l’antiga
Roma, apassionats per la cultura i la civilització hel·lèniques, quan volien visitar la península grega, els
resultava més fàcil salpar des de Bríndisi (a Itàlia) i, travessant l’Adriàtic pel seu tram més estret,
desembarcar a Dürres (a Albània). Des d’allà, la Via Egnàtia els duia, seguint un traçat força horitzontal,
vers Macedònia i els ports de l’Egeu, on es tornaven a embarcar per tal de dirigir les seves passes vers
Atenes, Àsia Menor o alguna de les moltes illes de l’Egeu. Alguns, recorrien la ruta fins al seu extrem
més oriental, a Constantinoble; és a dir, que la Via Egnàtia unia les terres banyades per l’Adriàtic amb
les de la riba occidental del Bòsfor. Ara bé, a més de senadors desitjosos de millorar la seva formació,
els usuaris de la Via Egnàtia foren molts i molts diversos, constituint un variat ventall de professions i
d’interessos: comerciants, soldats, artistes itinerants, pedagogs, sacerdots i, fins i tot, estrangers
procedents de l’Orient que buscaven dins les fronteres de l’Imperi romà unes millors oportunitats
laborals. Avui dia, les comunicacions terrestres entre els països d’Albània, República ex-iugoslava de
Macedònia, Grècia i Turquia, en realitat, segueixen recorrent el traçat d’aquesta antiga ruta, tal com
podreu comprovar vosaltres mateixos si ens acompanyeu en aquesta aventura. Ara bé, nosaltres la
farem seguint la ruta des d’Istanbul fins a Dürres.
Dates
Del 23 d’agost a l’1 de setembre de 2019.
Professor acompanyant
Carles Buenacasa Pérez
Doctor en Història Antiga i Professor Agregat a la Universitat de Barcelona (UB).
Preus
 Preu per persona en habitació doble: 2.650 €
 Suplement habitació individual: 390 €
 Taxes d’aeroport: 250 € (a reconfirmar en el moment de l’emissió)

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

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

Viatge cultural

Recorrent la Via Egnatia: d’Istambul a Durres

Arqueonet

Grup màxim
15 persones
Agència gestora
Malaika Viatges
Allotjaments a Sicília:









ISTAMBUL - Hotel Fer 5*: http://www.ferhotel.com/
ALEXANDROUPOLI - Hotel Alexander 5*: http://www.alexbh.gr/
KAVALA - Hotel Airotel Galaxy 4*: https://www.airotel.gr/en/
THESSALONIKI - Hotel City 4*: https://www.cityhotel.gr/
BITOLA - Hotel Epinal 4*: http://www.hotelepinal.com/accommodation.html
OHRID - Hotel Unique Resort 4*: http://uniqueresort.mk/
BERAT – Hotel Belagrita 4*: https://belagritapalace.com/
DÜRRES - Hotel Arvi 4*:http://hotelarvi.com/index.php/en/

Pla de vols
Origen-Destí
BARCELONA-ISTANBUL
TIRANA-ISTANBUL
ISTANBUL-BARCELONA
Turkish Arilines

Data
23 AGOST
1 SETEMBRE
1 SETEMBRE

Núm.vol
TK1854
TK1074
TK1855

Horari
11:35 / 16:05
09:20 / 12:00
14:50 / 17:35

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 Turkish Airlines Barcelona – Istambul//Tirana - Istambul – Barcelona,
en classe turista
 Guia local acompanyant privat de parla espanyola durant tot el circuit
 Auriculars: sistema d’audio guia
 Estada de 9 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 3000€
 Guia i documentació de viatge
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 3000€
 Guia i documentació de viatge
Serveis no inclosos
 Taxes
 Cap servei no especificat en l’apartat de serveis inclosos
 Extres personals
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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 Via Egnatia”
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
23/08/19
BARCELONA – ISTAMBUL
Sopar
CREUANT EL MEDITERRANI DE PUNTA A PUNTA
Presentació a l’aeroport del Prat dues hores abans de la sortida del vol. Sortida vers l’aeroport d’Atatürk,
a Istanbul. A l’antiguitat, desplaçar-nos des de Barcino fins a Constantinoble ens hauria costat mesos i
mesos de travessia marítima, però nosaltres ho farem en unes poques hores. Un cop arribats a Istanbul,
si el temps ho permet, començarem el nostre periple visitant el tram de les muralles bizantines (s. V),
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construïdes per Teodosi II, que ens informen sobre l’enorme extensió de la ciutat en la seva època
d’esplendor, quan allà hi vivien unes 500.000 persones. A continuació, ens aproparem a un dels centres
neuràlgics de la moderna Istanbul, el Gran Basar, al costat del qual encara s’alça la columna de
l’emperador Constantí I, emplaçada al bell mig del fòrum de Constantinoble i que, fins a l’edat
mitjana, sustentava l’estàtua d’aquest emperador representat amb els atributs del déu Apol·lo. Pel camí,
ens atansarem també a l’aqüeducte de Valent (s. II), principal infraestructura en el subministrament
hídric d’aquesta important vila, tot i que, segons els darrers estudis, sembla més probable que el seu
constructor fos l’emperador Hadrià. En acabar el programa de visites, ens dirigirem vers l’hotel.
Allotjament i sopar a Istanbul.
24/08/19
ISTAMBUL
Esmorzar – sopar
CONSTANTINOBLE, LA CAPITAL DE CONSTANTÍ
Després d’esmorzar, dedicarem tota la jornada a gaudir de les restes monumentals de la mítica
Constantinoble, delimitada en el 324 per l’emperador Constantí I el Gran i inaugurada solemnement per
aquest mateix monarca en l’any 330. Començarem el nostre periple a la zona de l’hipòdrom (s. IV), un
gran circ per a les curses de carros, que va servir com a punt neuràlgic per a organitzar l’urbanisme de
tota la zona dels palaus imperials. D’aquells remots temps, queden encara alguns dels monuments que
decoraven l’espina dividint l’arena de les carreres; principalment, la columna serpentina que sustentava
el gran calder de la Pítia de Delfos, un obelisc que Teodosi I va fer portar des d’Egipte i que es va
instal·lar sobre un pedestal molt historiat amb tot d’escenes sobre la vida a la cort imperial, i l’obelisc de
Constantí I, fet de pedra i originalment revestit d’unes plaques de bronze que avui ja no hi són perquè
les van robar els venecians al segle XIII. A l’entorn més immediat, podrem visitar el museu dels
mosaics, que acull una gran quantitat dels terres que pavimentaven el palau imperial de
Constantinoble, obra dels millors artistes del moment i realitzats amb un gust exquisit i refinat; i la
Mesquita Blava (s. XVII), un superb exemple –gegantí i sumptuós– de l’arquitectura religiosa otomana
edificada per ordre del soldà Ahmet I i que és l’única al país que compta amb sis minarets. A
continuació, ens dirigirem vers la Gran Cisterna (s. VI), una immensa construcció subterrània en el
subsòl de l’antiga Constantinoble destinada a constituir la principal reserva hídrica de la ciutat i que avui
dia presenta l’aspecte d’un immens i interminable bosc de columnes emergint de les aigües que han
engolit els seus pedestals. La darrera visita del dia serà la més emblemàtica, doncs ens permetrà
conèixer els secrets amagats de Santa Sofia (s. VI), primera església construïda amb la planta central i
acabada amb tot un sistema de cúpules i mitges cúpules que li donen un aire eteri i com sostinguda
entre els cels. Un cop acabada les visites, temps lliure fins a l’hora de sopar. Allotjament i sopar a
Istambul.
25/08/19
ISTAMBUL – ALEXANDRÚPOLI (303 km)
Esmorzar – sopar
LA BELLESA DE LA CONSTANTINOBLE MEDIEVAL
Un cop esmorzats, dedicarem el matí a acabar de conèixer Constantinoble fent dues visites que ens
permetran copsar la bellesa d’aquesta ciutat a l’època medieval. En primer lloc, ens adreçarem vers
l’església de Sant Salvador de Khora (s. XI), considerada una de les joies de l’arquitectura bizantina.
Tot i que la fase primitiva de l’edifici remunta al segle IV, al segle XI es va reedificar amb una planta de
creu grega i es va decorar amb uns mosaics de molt bella factura que il·lustren la vida de la Verge
Maria. Des d’allà, ens aproparem al Palau de Blanquerna (avui dia, Tekfur Sarayi), residència oficial
dels emperadors bizantins des de l’any 1081 i lloc on Roger de Flor, el famós líder dels almogàvers, es

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

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

Recorrent la Via Egnatia: d’Istambul a Durres

Viatge cultural
Arqueonet

va casar amb la princesa Maria de Bulgària. Un cop acabada aquesta visita, donarem per conclosa la
nostra estada a Istanbul i agafarem la Via Egnàtia amb direcció a la frontera turco-grega per tal d’arribar
a Alexandrúpoli (a Grècia), situada a la regió antigament habitada pels tracis. Allotjament i sopar a
Alexandrúpoli.
26/08/19
ALEXANDRÚPOLI – KOMOTINI – KAVALA (149 km)
Esmorzar – sopar
L’OR DELS TRACIS
Després d’agafar forces amb un bon esmorzar, dedicarem el matí per a conèixer millor Traianòpolis,
una de les ciutats que jalonaven el recorregut de la Via Egnàtia i que duia el nom del més gran de tots
els emperadors que un dia van regir Roma. En aquest indret, es poden visitar unes imponents termes
romanes (s. I), molt famoses a l’antiguitat, doncs la ciutat fou fundada, precisament, per causa de
l’existència d’aquest gran complex termal, integrat per quatre termes romanes i uns banys otomans. A la
zona també ens aproparem al túmul de Doxipara (s. II dC), un interessant mausoleu traci instal·lat en
un tram de la Via Egnàtia on es van enterrar quatre membres d’una molt rica família local juntament
amb els carros en què se’ls va transportar i els cossos dels animals que havien tirat d’ells. Un cop
acabades aquestes visites, ens dirigirem vers el museu arqueològic de Komotini, on s’exhibeixen les
troballes més importants esdevingudes a la zona, molt especialment, el bust d’or de l’emperador Septimi
Sever (s. III dC), a mida natural. Després, continuarem vers una altra de les ciutats de la Via Egnàtia,
Kavala (l’antiga Neàpolis), on visitarem les restes d’un aqüeducte datat a l’època otomana, però que ben
bé podria tenir antecedents romans. Allotjament i sopar a Kavala.
27/08/19
KAVALA – PHILIPPI – THESSALONIKI (153 km)
Esmorzar – sopar
FILIPOS, LA CIUTAT DE SANT PAU
En el dia d’avui, després d’esmorzar, visitarem dues de les ciutats amb més història del nostre
recorregut: Philippi (més coneguda com a Filipos) i Thessaloniki (l’antiga Thessalònica); totes dues
figuren al catàleg de Patrimoni de la Unesco. La ciutat de Philippi, una fundació colonial dels tasis amb
el nom de Krenides (s. IV aC), fou conquerida per Filip II de Macedònia, qui volia controlar les riques
mines d’or de la zona, i la va rebatejar donant-li el seu propi nom. Ara bé, el fet pel qual aquesta ciutat
és més coneguda avui dia és perquè fou una de les etapes de la predicació de sant Pau. En aquest lloc,
un extens jaciment arqueològic, visitarem el teatre grec (força ben conservat), el fòrum, la basílica
(pavimentada amb mosaics), els relleus de Filip II i el museu arqueològic. Un cop acabada la visita,
continuarem vers Tessalònica, una ciutat amb un patrimoni arqueològic molt ric, del qual nosaltres
visitarem, únicament, els més relacionats amb el recorregut de la Via Egnàtia, és a dir, el conjunt
monumental integrat per tres edificis d’inicis del segle IV que l’emperador Galeri va erigir quan va
escollir aquesta ciutat com la seva capital: el palau imperial, del qual es conserva el sector entorn la
sala del tron i una zona de banquets; l’arc de Galeri, que monumentalitzava el pas de la Via Egnàtia
per l’interior de la ciutat, en la proximitat de l’esmentat palau; i el mausoleu de l’emperador, un
immens i monumental cilindre construït amb maó i decorat a l’interior amb uns espectaculars mosaics
que els cristians van afegir quan van convertir la tomba en església. Allotjament i sopar a Tessalònica.
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28/08/19
THESSALONIKI – EDESSA – GRADSKO – BITOLA (370 km)
Esmorzar – sopar
TRAVESSANT LES CONTRADES INTERIORS DE LES DUES MACEDÒNIES
Un cop ben esmorzats, ens endinsarem dins l’antic reialme de Macedònia, doncs, a Tessalònica, la Via
Egnàtia abandonava el seu recorregut litoral per dirigir-se vers l’Adriàtic seguint un traçat més cap a
l’interior. Així doncs, encara en terres gregues, visitarem el conjunt arqueològic d’Edessa, una de les
primeres capitals dels macedonis, on encara són visibles restes de les muralles, de l’àgora i d’una
columnata amb inscripcions en grec. Un cop conclosa aquesta visita, i abans de passar a la Macedònia
ex-iugoslava, dinarem en una típica bodega grega. Per la tarda, ens aproparem a Stobi (avui dia,
Gradsko), una important seu de la tribu tràcia dels peonis fins que fou conquerida pels macedonis. A
l’època romana, Stobi fou la capital de la província Macedònia Salutífera i, per això, conserva abundants
restes d’aquesta darrera fase: un gran teatre, la zona del fòrum, diversos conjunts termals i, fins i tot,
una bugaderia. En acabar, prosseguirem fins Bitola, una de les ciutats més antigues del país, i farem un
recorregut pel centre històric d’aquesta ciutat dotada d’un patrimoni certament monumental que data
dels temps en què fou la capital de la Rumèlia otomana (1836-1867). Allotjament i sopar a Bitola.
29/08/19
BITOLA – OHRID (70 km)
Esmorzar – sopar
HERACLEA LYNCESTIS, LA CIUTAT D’HÈRCULES
El dia d’avui, després d’un bon esmorzar, el dedicarem a visitar les meravelles arqueològiques a la zona
del llac d’Ohrid. En primer lloc, ens dirigirem vers la ciutat grega d’Heraclea Lyncestis, una altra de les
fundacions de Filip II de Macedònia, en la frontera amb el regne de l’Epir. Dedicat a l’heroi Hèrcules, el
jaciment és especialment famós pels mosaics que decoren tant els edificis públics com les cases dels
privats. Continuarem el nostre periple vers el llac d’Ohrid, on podrem visitar la ciutat vella d’Ohrid, una
de les capitals de l’Imperi búlgar medieval; els seus monuments figuren a la llista de Patrimoni de la
Unesco, principalment, la catedral de Santa Sofia (s. IX), construïda just després de la conversió al
cristianisme del poble dels búlgars; i el monestir de Sant Naum (s. X), fundat per aquest savi búlgar,
deixeble de Ciril i Metodi, considerats com els apòstols dels eslaus i els inventors de l’alfabet cirílic.
Acabarem el dia visitant l’església de Sant Clement, fundada al segle IX quan aquest sant va arribar a
Bulgària cridat pel rei Boris I com a seu de l’Escola Literària d’Ohrid, la primera universitat búlgara. Per
això, Climent d’Ohrid és considerat el patró de la República ex-iugoslava de Macedònia. Allotjament i
sopar a Ohrid.
30/08/19
OHRID – ELBASSAN – BERAT (154 km)
Esmorzar – sopar
ELBASAN, L’ENCANT DE LES VALLS ALBANESES
Un cop esmorzats, continuarem descobrint el passat antic de les terres entorn el llac Ohrid fent la visita
del museu arqueològic, que acull una interessant col·lecció arqueològica que abasta els períodes
prehistòric, antic i medieval i entre els quals hi ha objectes molt singulars de la civilització tràcia. A
continuació, visitarem les restes antigues de la ciutat de Lychnida, que és el nom amb què abans es
coneixia la ciutat d’Ohrid, principalment, el teatre. Després d’això, ens dirigirem vers la frontera amb
Albània, on la nostra primera parada serà Elbasan, una altra de les etapes de la Via Egnàtia. Allà
podrem visitar les restes arqueològiques d’un dels hostals de carretera d’aquesta ruta que es coneixia
amb el nom de “mansio Scampa” i, també, les ruïnes d’una imponent basílica paleocristiana. Un cop
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acabades aquestes visites, prosseguirem fins Berat, considerada la ciutat més antiga d’Albània (s. VI
aC). Allà farem una passejada pel centre històric de la localitat i admirarem, sobretot, les seves
fortificacions medievals. Allotjament i sopar a Berat.
31/08/19
BERAT – DÜRRES (91 km)
Esmorzar – sopar
Avui, després d’esmorzar, acabarem el nostre periple pel centre històric de Berat, visitant els edificis i
monuments que no vam poder acabar de veure el dia anterior. A continuació, escometrem la darrera
etapa de la Via Egnàtia, que dirigirà les nostres passes vers Dürres, l’antiga Dyrràchium, ciutat que
encara preserva nombroses restes del seu passat gloriós com a pont vers Itàlia. Un cop arribats,
visitarem el centre històric, delimitat per les imponents muralles bizantines (s. V), que van fer
d’aquesta vila una de les places més fortificades de tot l’Adriàtic. A continuació, ens dirigirem vers
l’amfiteatre romà, on en altres temps els cansats viatgers de la Via Egnàtia podien recuperar forces i
oblidar-se de les penes del camí. Com a curiositat, a l’època medieval, dins la graderia de l’amfiteatre es
va instal·lar una capella cristiana amb les parets decorades amb mosaic. Continuarem la visita dirigintnos vers el fòrum bizantí, en realitat una plaça pel mercat, i la nostra darrera parada serà al museu
arqueològic, que conté alguns exemples d’escultura i musivària grecoromana realment notables.
Allotjament i sopar a Dürres.
01/09/19
DÜRRES – BARCELONA
FEINA FETA... CAP A CASA!
Després de recórrer la Via Egnàtia de punta a punta, amb aquest objectiu acomplert i un munt
d’experiències a les nostres esquenes, ja no ens resta més que dirigir-nos vers l’aeroport i iniciar el camí
de tornada a casa. En temps dels nostres avantpassats romans, hauríem travessat l’Adriàtic fins a
Bríndisi i hauríem remuntat la Via Àpia fins a Roma. Una bona idea per a un futur viatge, oi? En arribar a
Barcelona, fi 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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