Viatge cultural

Xipre, l’illa de la deessa Afrodita
Del 2 al 9 de novembre de 2019

Presentació
Cruïlla de la navegació antiga, deien els antics que els seus primers pobladors foren els déus, doncs fou
allà on va decidir instal·lar-se la parella divina formada per la deessa Afrodita (la que va emergir d’enmig
del mar) i el seu marit, Hefest, el déu de la forja. En tractar-se d’una illa freqüentada per egipcis,
minoics, micènics, fenicis, grecs i tota mena de pobles orientals, podem considerar Xipre com un dels
primers bressols de la civilització europea.
Després, en èpoques més recents, l’illa va adquirir relleu històric en associar la seva història a la dels
croats de Terra Santa, convertint-se en seu de l’exiliat Casal dels Lusignan (els antics reis de Jerusalem)
i dels priorats de Templaris i Hospitalaris.
Dates
Del 2 al 9 de novembre de 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:
Preu per persona en habitació doble: 2.200 €
Suplement habitació individual: 150 €
Taxes d’aeroport (a reconfirmar en el moment de l’emissió): 250 €
Grup màxim
15 persones
Agència gestora
Malaika Viatges
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Xipre, l’illa de la deessa Afrodita
Allotjament
Hotel LIMASSOL Mediterranean
https://www.medbeach.com/
Pla de vols
Origen-Destí
BARCELONA – ATENES
ATENES – LÀRNACA
LÀRNACA – ATENES
ATENES – BARCELONA

Data
02 NOVEMBRE
02 NOVEMBRE
09 NOVEMBRE
09 NOVEMBRE

Núm.vol
A3711
A37906
A37901
A3710

Horari
11:50 /
16:40 /
05:10 /
08:45 /

15:40
18:25
06:55
11:00

Serveis inclosos
 Professor-acompanyant d’Arqueonet des de Barcelona: Professor Dr. Carles Buenacasa Pérez.
 Dossier de viatge digital a càrrec d’Arqueonet.
 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 Aegean Airlines, Barcelona – Atenes – Larnaca – Atenes - Barcelona,
en classe turista.
 Guia local acompanyant privat de parla castellana.
 Tots els trasllats privats en mini bus de 20 places.
 Estada de 7 nits en l’hotel detallat o similar, en règim de mitja pensió.
 6 dinars en restaurants locals amb aigua inclosa.
 Visites detallades en privat (entrades incloses).
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 3000€ .
 Propines.
 Guia i dossier de viatge.
Serveis no inclosos
 Taxes d’aeroport.
 Taxes locals hoteleres (city tax).
 Begudes en els sopars de l’hotel.
 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 Xipre”
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.
www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352 – 695528467

Pg.2 de 8

Xipre, l’illa de la deessa Afrodita

Arqueonet
Viatges d’autor

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
02/11/19
BARCELONA – LIMASSOL
FEM LES MALETES I CAP A XIPRE!
Sopar
Presentació a l’aeroport del Prat dues hores abans de la sortida del vol. Sortida de Barcelona vers Xipre,
via Atenes. Arribada a l’aeroport de Làrnaca i trasllat a l’hotel. Resta de la tarda lliure per a passejar per
la ciutat.
Allotjament a Limassol, que serà la base d’operacions dels nostres desplaçaments per l’illa.
03/11/19
LIMASSOL- KOLOSSI – KOURION – OMODOS - LIMASSOL
SOTA L’OMBRA DEL CASTELL DE RICARD COR DE LLEÓ
Esmorzar – dinar - sopar
Després d’esmorzar, ens quedarem a passar el matí a Limassol, centre turístic de la costa del Sol de
Xipre, per a visitar l’imponent castell del rei Ricard Cor de Lleó a Kolossi, que en l’imaginari mític
dels xipriotes commemora el matrimoni d’aquest monarca amb Berenguela de Navarra, a l’illa, en el
1192. A continuació, haurem de retrocedir tres mil anys enrere per a preparar-nos per a la visita del
jaciment de Kourion, habitat des d’època micènica (1200 aC). L’indret destaca per les seves
construccions d’època hel·lenística i romana: el complex de l’àgora (amb els seus pòrtics, el nimfeu i les
termes), el teatre, i les seves luxoses residències pavimentades amb mosaics (la Casa d’Aquil·les, la
Casa dels Gladiadors i la Vil·la d’Eustolios). A uns pocs quilòmetres de distància visitarem també el
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santuari d’Apol·lo Hylates, ubicat dins d’un bosc sagrat en honor del déu i amb uns capitells que
recorden els de la Petra nabatea. Abans de dinar, ens dirigirem vers la regió de Troodos, massís
muntanyós al centre de l’illa i veritable museu d’art a l’aire lliure (inclòs dins la llista de Patrimoni
Mundial de la Unesco). Fou aquí on es van refugiar els cristians ortodoxes que no volien sotmetre’s a la
política procatòlica del Casal de Lusignan. A Omodos, vil·la que va pertànyer al príncep croat de Galilea,
hi ha el monestir de Stavros (o “de la Santa Creu”; reconstruït en 1817), que conserva unes molt
belles icones bizantines. En aquest indret hi ha també antics cellers vinícoles, en un de les quals (la
bodega “Linos”) farem un tast de vins locals després de dinar. Un cop acabades les visites, tindrem una
mica de temps lliure a Omodos per tal de conèixer les artesanies locals i fer un tast de vi local que ens
serà ofert en un celler típic d’una família de productors locals.
Tornada a l’hotel i allotjament a Limassol.
04/11/19
LIMASSOL – PAPHOS – LIMASSOL
PAFOS, LA CIUTAT DE LA DEESSA AFRODITA
Esmorzar – dinar - sopar
De bon matí, sortida per a gaudir de la visita del jaciment arqueològic de Paphos, la capital illenca a
l’època romana i, per sobre de tot, el principal centre de culte a la deessa Afrodita en l’antiguitat. Són
moltes les belleses que conté aquest indret, entre les quals, l’anomenada “Roca d’Afrodita” (en una
bella platja que la tradició considera el lloc triat per la deessa per a emergir del fons marí), les restes del
seu famós santuari (avui dia la fortalesa bizantina de Saranta Kolones, o “de les Quaranta
Columnes”), els banys d’Afrodita, les anomenades “tombes dels reis” a Kato-Pafos (segurament, la
necròpolis de la ciutat del s. IV aC) i els mosaics de les cases romanes (com ara les anomenades cases
de Teseu, de Dionís i de l’Aión). Un cop acabada la visita, tindrem temps per a passejar pel port de
pescadors abans de refer forces amb un bon àpat.
Després de dinar, visitarem l’església de Chryssopolitissa (s. XIII), erigida sobre les restes d’una
basílica paleocristiana on, segons la tradició, sant Pau fou flagel·lat i va aconseguir la conversió del
governador romà. La basílica, construïda sobre les ruïnes de la basílica paleocristiana més gran de Xipre
es completa amb el palau episcopal, però fou destruïda al segle VII per causa d’un atac islàmic.
Tornada a l’hotel i allotjament a Limassol.
05/11/19
LIMASSOL – ASSINOU – KALOPANAYIOTIS – KAKOPETRIA – GALATA – LIMASSOL
LES MERAVELLES AMAGADES ENTRE LES MUNTANYES DE TROODOS
Esmorzar – dinar - sopar
Un cop ben esmorzats, dedicarem tot el dia a fer ruta per la regió de Troodos i a conèixer millor el
fascinant món de les esglésies bizantines, tot aprofitant per a endinsar-nos en la història cristiana de
l’illa. Per a començar, visitarem Kakopetria, on podrem admirar les excel·lents decoracions de l’església
de Sant Nicolàs del Sostre (ss. XI-XVII), que cobreixen totalment l’interior de l’edifici. Continuarem el
camí vera la vall de Maratassa i, així, arribarem a Kalopanayiotis, on gaudirem de la visita del monestir
de Sant Joan Lampadistis (ss. XI-XVII), aixecat sobre les restes d’un temple a Esculapi, al costat
d’una déu d’aigües sulfuroses, i amb una icona molt venerada que data del 1543. Després de dinar,
farem altres dues visites, considerades les perles de la regió per la increïble qualitat de les pintures que
les decoren. En primer lloc, ens aturarem a Galata, on hi ha el monestir de la Panagia Podithou (s.
XV), amb un interessant repertori pictòric d’estil italo-bizantí, i l’antiga capella de la Mare de Déu (avui
dia, església de l’arcàngel Miquel), molt interessant perquè encara conserva intacte la seva teulada
de fusta. Per acabar la jornada ens arribarem fins a l’església d’Assinou, amb els millors exemples de
frescos d’època bizantina (ss. XII-XIV), en especial, els de la Verge Maria i del Pantocràtor. Totes les
visites del dia figuren al llistat de Patrimoni de la Unesco.
Tornada a l’hotel i allotjament a Limassol.
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06/11/19
LIMASSOL – KHIROKITIA – KIFI – LÀRNACA – LIMASSOL
KHIROKITIA, UN DELS POBLATS MÉS ANTICS DEL MÓN
Esmorzar – dinar - sopar
Un cop esmorzats, ens dirigirem vers Khirokitia, el poblat neolític més antic de l’illa de Xipre (del VII
mil·lenni aC) i un dels millors preservats de tota la Mediterrània. Inclòs a la llista de Patrimoni Mundial
de la Unesco, tenia una població entorn els 2.000 habitants que vivien en unes molt singulars cases de
planta circular (abandonades en el 6000 aC sense que se’n coneguin les causes). Després de la visita,
continuarem vers Làrnaca, on podrem visitar l’excel·lent Museu Arqueològic municipal amb les
troballes de l’antiga ciutat de Kition, esmentada a la inscripció de Ramsès III a Medinet Habu (II
mil·lenni aC) (aquesta visita, ara per ara, resta condicionada al fet que les obres de renovació del museu
estiguin ja finalitzades). A continuació, ens dirigirem vers Làrnaca passant per Kifi, on visitarem
l’església d’Angelokistos (s. XI), decorada amb un bonic mosaic del segle VI mostrant a la Verge
Maria i el nen Jesús acompanyat dels arcàngels Miquel i Gabriel. A la vora de Làrnaca, també
coneixerem la catedral de sant Llàtzer (890 dC), construïda sobre la tomba d’aquest sant, el primer
bisbe de Làrnaca i amb un impressionant iconostasi, i la mesquita d’Hala Sultan, un antic centre de
pelegrinatge pels musulmans.
En acabar les visites, tornada a Limassol.
Allotjament a Limassol.
07/11/19
LIMASSOL – NICÒSIA – LIMASSOL
NICÒSIA, UNA CIUTAT DIVIDIDA
Esmorzar – dinar - sopar
Després d’esmorzar a l’hotel, dedicarem el dia a conèixer en profunditat Nicòsia, capital de l’illa des
dels temps medievals i amb un passat brillant del qual són testimoni les poderoses muralles venecianes
(s. XVI), en forma d’estel, encara intactes, i amb un perímetre de 5 km. És per això que alguns dels
monuments més impactant que visitarem pertanyen a aquesta època, cas de la Porta de Famagusta,
que dóna accés a Laiki Geitonia, un pintoresc carrer del barri antic d’aquesta ciutat. A continuació, farem
cap vers el Museu Arqueològic de Nicòsia, dipositari de col·leccions arqueològiques d’un gran valor
històric que permeten copsar l’evolució històrica de l’illa a l’antiguitat i als temps medievals. En sortir,
caminarem vers la catedral metropolitana de Sant Joan Teòleg, decorada amb pintures del segle
XVIII que commemoren el descobriment de la tomba de Bernabé a Salamina. Després del dinar en el
popular i colorit barri de Laiki Geitonia passarem la frontera que divideix en dos la capital xipriota per
a poder visitar la catedral de Santa Sofia (avui dia, Mesquita de Selim), construïda en temps de la
dinastia de Lusignan i, per això, una elegant combinació d’elements de l’arquitectura oriental i del gòtic
francès. D’aquells temps són també l’església de Santa Caterina (avui dia, Mesquita Haydar Pasha) i
la de Sant Nicolàs dels Anglesos. Altres dels edificis singulars del nostre periple daten de quan els
otomans van conquerir l’illa, cas del Buyuk Han (un caravansarai pels comerciants), del tekke de
Mevlana, dels Grans Banys o de la biblioteca de Mahmud.
Tornada a l’hotel i allotjament a Limassol.
08/11/19
LIMASSOL - SALAMINA - FAMAGUSTA - LIMASSOL
SALAMINA, LA CAPITAL DE LA XIPRE CLÀSSICA
Esmorzar – dinar - sopar
Un cop agafem forces amb un bon esmorzar, ens dirigirem vers el N de l’illa per a visitar el jaciment
arqueològic de Salamina, a la desembocadura del riu Pedieu, ciutat del s. XI aC, construïda pels
pobladors d’Engomi després que la seva ciutat fou destruïda pels Pobles del Mar. A partir del s. VIII aC,
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Salamina es convertí en un dels més florents reialmes xipriotes, tal com revelen les seves restes
arqueològiques i, sobretot, les tombes reials. De l’època romana hi ha un gimnàs, termes, teatre,
cisternes, una església paleocristiana i, sobretot, una bona colla de luxoses vil·les residencials. Tot
seguit, prosseguirem les nostres visites en una altra de les seus reials de l’illa, Engomi que, al II
mil·lenni aC era la capital del regne d’Alàsia, un empori comercial esmentat als documents d’Urartu i de
l’Egipte faraònic. Després de menjar, farem la visita de Famagusta, ciutat fundada al s. III aC, tot i que
va assolir la seva època d’esplendor en temps dels croats, d’aquí les seves extraordinàries muralles
medievals i la torre d’Otel·lo (s. XIV), per a la protecció del port, o la catedral de sant Nicolàs (avui
dia, mesquita Lala Mustafá Pachá), un dels millors exemples de l’art gòtic europeu. Altres indrets
d’interès que podrem contemplar mentre passegem pel centre històric de la ciutat són el palau venecià i
les esglésies de sant Pere i sant Pau, de Sant Jordi dels Llatins, i de sant Jordi dels Grecs. Un
cop conclòs el nostre passeig, tornada a l’hotel.
Allotjament a Limassol.
09/11/19
LIMASSOL – BARCELONA
ÉS L’HORA DE TORNAR A CASA!
Ben d’hora al mati, trasllat a l’aeroport per embarcar amb destinació Barcelona, via Atenes.
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:
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 ).
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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.
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.

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.
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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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