Viatge cultural

Tardor al Japó:
cultura, tradicions i paisatges
Del 9 al 22 de novembre de 2019

Presentació
El significat literal del nom de Japó, és: “l'origen del sol”, motiu pel qual és també conegut com la “Terra
del Sol Naixent”. Un viatge a Japó ens sona doncs com alguna cosa llunyana i exòtica. Si bé compleix
aquestes dues premisses, el que crida l'atenció és com aconsegueix compaginar la modernitat més
avantguardista amb unes tradicions ancestrals, una societat de consum amb l'espiritualitat, grans i
moderns edificis amb temples zen. Aquesta capacitat d'anar assimilant les influències estrangeres a la
civilització i tradició japonesa, ha enriquit la seva cultura conferint-li una profunditat i una extraordinària
harmonia que s'ha anat teixint en el Japó contemporani.
Us proposem un viatge dissenyat per conèixer aquest bell, relaxant, nostàlgic, profund, modern,
seductor, excitant, històric i cultural país, amb tots els seus contrastos; i viure experiències
extraordinàries; visitant les encantadores i bullicioses ciutats de Tòquio i Osaka, el misticisme dels
santuaris de Nara i Nikko, l'espectacular Parc Nacional de Hakone i les seves inigualables vistes a la
Muntanya Fuji, les petites i tradicionals localitats de muntanya Shirakawago i Gokayama, l'antiga ciutat
fortificada de Takayama, l'experiència de conviure i dormir en un temple tradicional de Koyasan, el ric
patrimoni històric, artístic i arquitectònic de Kyoto.
Fer-ho al mes de novembre, a més a més, ens permetrà gaudir dels meravellosos espectacles de la
naturalesa , el Koyo / momiji, veure com les fulles canvien les seves tonalitats de verds a grogues,
taronjades, vermelles. Un gran espectacle!!!
Una experiència única amb la calidesa i autèntica hospitalitat dels japonesos.
Dates
Del 9 al 22 de novembre de 2019.
Professor acompanyant
Roger Bonafont

Professor d’història i cultura de l’Àsia Oriental i guia de viatges
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Preus

(Preus aproximats pendents de re-confirmar més endavant)
Preu per persona en habitació doble: des de 6700 €
Suplement individual: des de 1500 €
Taxes aeroport: 800 € (a re-confirmar en el moment de l’emissió)
Grup màxim
15 persones
Agència gestora
Malaika Viatges
Allotjaments
Pendents de confirmar.
Pla de vols
Origen - Destí
BARCELONA - PARIS
PARIS - TÒQUIO
OSAKA - PARIS
PARIS - BARCELONA
Companyia Air France

09
09
09
22
22

Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre

Núm.vol
AF1349
AF272
AF291
AF1048

Horari
12:05 /
16:05 /
10:25 /
16:55 /

14:05
12:05 +1
15:05
18:35

Serveis inclosos
 Professor-acompanyant d’Arqueonet des de Barcelona: Roger Bonafont.
 Guia local acompanyant privat de parla espanyola, durant tot l’itinerari.
 Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida pel guia especialista d’Arqueonet.
 Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec del guia especialista d’Arqueonet.
 Bitllet d’avió Barcelona - Paris - Tòquio // Osaka – Paris - Barcelona, amb la companyia Air France,
en classe turista.
 Tren Bala de Odawara / Nagoya y de Kioto / Hiroshima / Kioto, en clase turista.
 Tren Expresso, de Kanazawa / Osaka, en classe turista.
 Tots els trasllats privats aeroport – hotel / estació – aeroport.
 Estada de 12 nits, en els hotels detallats o similars, en allotjament i esmorzar.
 Tots els àpats detallats en el itinerari : 12 esmorzars, 12 dinars i 4 sopars.
 Entrades en tots els monuments: Torre de Tòquio Skytree, el Santuari Sintoista de Toshogu, la
cascada de Kegon amb l'ascensor, mini creuer pel llac Ashi, la Muntanya Komagatake en telefèric,
antiga hostatgeria dels Samurais- Waki Hinjin-, casa tradicional de "Gassho-zukuri", antiga
residència de samurais de la família Nomra, el Jardí Kenrokuen, el Jardí Flotant al Edifici Umeda Sky,
Castell d'Osaka, el Temple Kongobuji, el Temple Todaiji, el Castell de Nijo , el Temple Kinkakuji, el
Santuari Sintoista de Heian, el Parc Commemoratiu de la Pau i el seu Museu, el Santuari Sintoista de
Itsukushima
 Trasllats d'equipatge, 1 maleta de mida normal (20kg) per persona; Tòquio-Hakone – Osaka –
Kyoto.
 Propines
 Assegurança de assistència sanitària i cancel·lació fins 7.000€
 Guia i documentació del viatge
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Serveis no inclosos
 Taxes.
 Begudes en els àpats
 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 Japó”
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
09/11/19
BARCELONA - PARIS
Presentació al aeroport de Barcelona, Terminal 1, mostrador de la companyia Air France i trobada amb
el nostre guia-acompanyant.
Facturació de l’equipatge i embarcament al nostre destí Tòquio, via Munic.
Nit a bord.
10/11/19
PARIS – TÒQUIO (Dinar – sopar)
Arribada a l'aeroport internacional de Haneda al matí.
Després dels tràmits d'immigració i duana, assistència pel guia local de parla castellana i traslladat a
l'hotel amb autocar privat. Arribada a l'hotel i check-in
Després de acomodar-se en les seves habitacions, dinar a l'hotel i posteriorment sortida per al nostre
primer contacte en la ciutat en autocar privat amb guia de parla castellana.
Visita i entrada a la Torre de Tòquio Skytree, situada en el barri de Sumida, proper d’Asakusa, es
tracte d’una torre de telecomunicacions de 634mts d’alçada, amb dues plataformes d’observació, una
d’elles a 450mts, per gaudir d'unes meravelloses vistes de la ciutat.
Retorn a l'hotel.
Sopar i allotjament.
11/11/19
TÒQUIO (Esmorzar– dinar)
A primera hora del matí trobada amb el guia per iniciar la visita de dia complet de la ciutat en autocar
privat, ens traslladem al passat de Tòquio, al barri d'Asakusa, per a la visita del Temple budista
Kannon (Senso-ji), amb la seva arcada comercial de Nakamise, considerat el temple més antic de
Tòquio. A continuació, passejarem per el barri de Yanaka, es un barri històric de Tokio que data del
període Edo, l’encant i la cordialitat del passat amb molts edificis històrics d’estil tradicional,
seguidament ens aproparem al barri Daiba, és una illa artificial situada a la badia de Tòquio, l'illa va
ser construïda en 1853 com a fortalesa defensiva contra atacs navals, avui dia es troben museus,
centres comercials, bars, restaurants i la platja de Tòquio. Després, dinar al barri de Ryōgoku en
restaurant de cuina especialitzada en lluitadors de sumo, que tenen les seves especialitats, com el
chanko-nabe, i a la tarda seguim la nostra visita retornant en vaixell pel riu Sumida, que creua la
ciutat i tenir la possibilitat d'observar les fantàstiques perspectives.
En arribar, passejarem pel barri de Kagurazaka, el més tradicional que es diferencia de la resta dels
districtes de la ciutat de Tòquio, perdre’s pels seus carrerons és com tornar al passat, era l'antic districte
de les geishes.
Retorn a l'hotel.
Allotjament.
12/11/19
TÒQUIO (Esmorzar – dinar)
Dedicarem el matí a seguir coneixent la ciutat, visitant en primer lloc el Santuari Shintoísta de Meiji,
és el santuari dedicat al primer emperador modern, Meiji, i a la seva esposa Shoken. Està situat enmig
d'un bosc i conté el Tresor de l'Emperador. És el lloc preferit pels tokiotas per a les seves cerimònies i
resos.
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Seguidament ens dirigirem al restaurant per viure l'experiència cultural d'aprendre com tallar el peix,
preparar el sushi i degustar els nostres propis plats preparats.
A la tarda, continua la visita de Tòquio per conèixer la Plaça del Palau Imperial, aquest palau és la
residència oficial de la família imperial japonesa des que es va traslladar la capital des de Kioto, en 1868.
Passejarem pel refinat barri Ginza, capital de la moda i amb els millors grans magatzems de la ciutat.
Més tard anirem al Barri Shibuya, ple de gent jove, és el centre de la cultura pop i de la diversió, amb
botigues i restaurants d'avantguarda. Aquí veurem el famós encreuament pel pas de vianants de
l'estació que travessen un milió de persones diàriament.
Retorn a l'hotel en transport públic.
Allotjament.
13/11/19
TÒQUIO – NIKKO – TÒQUIO (Esmorzar – dinar)
Al matí sortirem des de l'hotel en autocar privat i amb el nostre guia de parla castellana per a la visita al
Parc Nacional de Nikko, aquí coneixerem el Santuari Shintoísta de Toshugu, en el qual es
barregen estils sintoistes amb budistes i estupes hindús, té un variat colorit i exuberants escultures com
la de “els tres micos de la Saviesa.
Després de la visita al santuari recorrerem la pujada de I-Ro-Ha, amb les seves 48 corbes de
forqueta, i veurem el bosc de cedres japonesos i les cascades
Seguirem amb la visita a través del Parc Nacional de Nikko, i aquí veurem el Llac Chuzenji, envoltat de
volcans inactius i reserva de fauna autòctona, com els macacos, els alcis i els faisans.
Finalment, accedirem en ascensor al cim de la Cascada Kegon de 97 metres d'alçada i envoltada d'una
vegetació exuberant.
Retorn a Tòquio, arribant aproximadament a les 19h00.
Allotjament.
14/11/19
TÒQUIO – HAKONE (Esmorzar - dinar – sopar)
Al matí sortirem en autocar privat i el guia cap al Parc Nacional de Fuji-Hakone-Izu. Allà iniciarem la
visita del Llac Ashi i farem un mini creuer envoltats d'un esplèndid paisatge.
Després pujarem en telefèric a la Muntanya Komagatake, de 1.357 metres, des d’on es pot veure el
Llac Ashi, i, si el dia és clar, la Muntanya Fuji.
Dinarem i, després, ens traslladarem a l'hotel amb temps per gaudir dels “Onsen”, els banys termals
d'origen volcànic.
Sopar a l'hotel.
Allotjament.
15/11/19
HAKONE – NAGOYA – TSUMAGO – TAKAYAMA (Esmorzar - dinar – sopar)
Després d’esmorzar ens traslladarem en autocar a l'estació de Odawara per viatjar en tren bala a
Nagoya. Des de Nagoya seguirem en autocar privat cap a Tsumago, i passejarem per aquest poble
nascut com a lloc de serveis i descans per als viatgers que recorrien la ruta Nakasendo, a través dels
Alps Japonesos, aquí observarem l'arquitectura tradicional i visitarem Waki Honjin, l'antiga
hospedería dels Samurais.
Esmorzarem en un restaurant local i continuarem el nostre recorregut cap a Takayama, un antic poble
de comerciants de l'època Edo, molt famós per les seves destil·leries de sake. Visitarem el seu carrer
principal, Kami-Sannomachi, amb els seus edificis de fusta i antics comerços.
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Cap a les 18h00 ens traslladarem al Ryokan on ens allotjarem, i gaudirem del seu Onsen en el nostre
temps lliure.
Sopar en el Ryokan.
Allotjament.
IMPORTANT: Les maletes es traslladaran directament a l'hotel de Osaka.
Si us plau, cal que preparin equipatge de mà per les 2 nits a Takyama i Kanazawa.
16/11/19
TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – KANAZAWA (Esmorzar - dinar)
Després de l’esmorzar el guia ens mostrarà el mercat ambulant Asaichi de Takayama, en el qual es
venen productes artesanals locals i verdura dels pobles propers.
Després de la visita, sortirem en autocar privat cap a Shirakawago, poble declarat Patrimoni de la
Humanitat, farem una excursió amb el guia per aquest preciós poble tradicional de muntanya. Visitarem
una de les seves cases tradicionals d'agricultors, una Gassho-zukuri, amb teulada de palla, tres
plantes, i envoltades dels camps d'arròs.
Dinar en un restaurant local per degustar el típic menjar de la regió.
A continuació, visitarem Gokayama que és un altre poble on és possible visitar un “Gassho-zukuri”.
Després de la visita ens dirigirem a l'hotel en Kanazawa.
Allotjament.
17/11/19
KANAZAWA – OSAKA (Esmorzar – dinar)
En aquest dia coneixerem la ciutat de Kanazawa, al matí anirem al Jardí Kenrokuen, es tracta d'un
jardí construït al segle XVII, amb abundants fonts de pedra, petites cascades i tot tipus de flors i arbres
que pretenia reunir tots els atributs d'un jardí perfecte. També visitarem l'antiga residència de
samuráis de la Família Nomura al barri de Nagamachi. Els samuráis eren una casta privilegiada que
formava part del sistema feudal japonès, aquest sistema va ser abolit al segle XIX per la dinastia Meiji.
Finalment, coneixerem el barri Higashichayagai, és un barri tradicional de salons de te i geishas que
conserva les seves cases de fusta amb façanes enreixades.
Dinar en un restaurant local.
Seguidament ens traslladarem en el nostre autocar fins a l'estació per prendre un tren exprés cap a
Osaka.
A les 17h36 està prevista l'arribada a l'estació d'Osaka i des d'allà anirem en bus cap a l'hotel, una
vegada realitzat el check-in gaudirem d'una visita al Jardí Flotant, que és un mirador a 150 metres
d'alçada des del qual es pot veure's tota la ciutat, està a la part alta d'un edifici d'oficines i restaurants,
el Umeda Sky Building.
Allotjament.
18/11/19
OSAKA – KOYASAN (Esmorzar - dinar – sopar)
Al matí farem una visita a Osaka en autocar privat i amb el nostre guia;. També visitarem el Castell
d'Osaka, el conjunt arquitectònic més interessant de la ciutat, construït en 1583. Ara està integrat en
un parc i compte amb fortes muralles i fossars amb aigua, però l'edifici més important és la torre
principal, d'una gran bellesa i originalitat.
Després de les visites i el dinar ens traslladarem a Koyasan.
Koyasan és un lloc molt sagrat per a deu milions de fidels de la secta budista Shigon. Visitarem el
Temple Kongobuji, fundat pel monjo, Kukai a principis del segle IX i el gran cementiri al bell mig del
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bosc, i en el qual es troba el Mausoleu Okunoiun, aquí va ser enterrat el venerat monjo, al que se li
va donar el nou nom de Kobo-Daishi. Milers dels seus fidels han volgut ser enterrats prop del seu
mestre, la qual cosa ha convertit aquest cementiri en el més extens de Japó.
Aquest dia serà molt especial, perquè ens allotjarem en un monestir budista, soparem, com ells, un
sobri menjar vegetarià i podrem assistir a les seves oracions matinals.
Allotjament en un monestir.
IMPORTANT: Les maletes es traslladaran directament a l’hotel a Kyoto.
Si us plau, cal que preparin equipatge de mà per 1 nit en Koyasan.
19/11/19
KOYASAN – NARA – KYOTO (Esmorzar - dinar)
De matinada podrem unir-nos i participar amb els monjos en la lectura de mantres i meditació, després
prendrem l'esmorzar budista del monestir i sortirem en el nostre autocar privat cap Nara, la primera
capital japonesa, entre els anys 710 i 784.
Aquí visitarem el Temple Todaiji un dels primers temples budistes del país, la seva Gran Porta NandaiMon i l'espectacular estàtua del Gran Buda, de 16 metres d’alçada, feta de bronze i d'or i que es
troba dins del major edifici de fusta del món.
Seguirem amb una passejada pel Parc dels Cérvols Sagrats, aquests animals són considerats els
missatgers dels déus en el sintoisme, i viuen lliures en aquest recinte sagrat en el qual antigament hi
havia els temples construïts pels primers emperadors.
Finalment, visitarem el Santuari shintoísta de Kasuga, al qual s'accedeix per uns camins assenyalats
amb dos mil llums de pedra i en què se celebren els festivals Omizutori en els que s'encenen al
capvespre altres mil llums de bronze que donen als edificis de fusta una gran bellesa.
Dinar en un restaurant local i tot seguit, sortida en direcció Kyoto.
Arribada i iniciem la visita a l'antic Kyoto, al meravellós Santuari sintoista de Fushimi-Inari, és un
conjunt d'edificis i portes sintoistes dedicats a Inari, l'esperit de la fertilitat, de les collites i de l'èxit i el
comerç.
El més bonic del santuari són quatre quilòmetres de camins flanquejats per milers de Toris, uns pòrtics
de fusta pintada de vermell ofrenades a la divinitat pels comerciants per obtenir o agrair la prosperitat
en els negocis.
Després de la visita ens traslladarem a l'hotel en el qual romandrem fins al final del viatge.
Allotjament.
20/11/19
KYOTO (Esmorzar – dinar)
Per començar el dia visitarem el Castell de Nijo, un bell palau fortificat de l'Era Edo, amb sales de
tatami, panells i "terres de rossinyol", una manera de ser alertats en cas que entrés algú, es construïen
els terres de manera que grinyolaran en trepitjar. A l'exterior, on havien estat la torrassa i un palau ara
es troba un meravellós jardí amb cirerers, pruneres, gingkos i aurons, que mostren la seva esplendor a
la primavera, amb la floració, hanami, i a la tardor, amb el momiji, el canvi de fulla.
Seguim visitant el Temple Kinkakuji, conegut com el Pavelló Daurat, és un edifici de tres plantes i
tres estils arquitectònics diferents, l'imperial o Shinden, l'estil samurai i l'estil zen. Els dos pisos superiors
estan coberts de pa d'or, i es troba situat al costat d'un estany i envoltat de jardins amb la relaxant
bellesa zen. Va ser la residència d'un noble del segle XIV i actualment és la seu d'una comunitat religiosa
Zen.
Sortirem dels límits de la capital per passejar per l'espectacular bosc de bambús del barri de
Arashiyama, i escoltar el so de les seves fulles, que ha estat declarat So a Preservar pel Govern del Japó.
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Dinar en un restaurant local i per la tarda visitarem al Santuari sintoista d'Heian, al qual s'accedeix
travessant un enorme tori vermell. Està dedicat al primer emperador, Kammu, que va ser divinitzat a la
fi del segle XIX. Podrem entrar als jardins, dissenyats per Jihei Ogawa com una seqüència d'espais
que produeixen diferents sensacions, amb estanys, senders, flora molt variada, integració de
l'arquitectura en el paisatge. La seva visita és agradable durant tot l'any.
Per seguir coneixent la cultura tradicional japonesa anirem al Barri Gion, que és el districte de les cases
de te i les geishes.
Més tard tornarem a l'hotel.
Allotjament.
21/11/19
KYOTO - HIROSHIMA – MIYAJIMA – KYOTO (Esmorzar – dinar)
A les 07h30 ens traslladarem a l'estació en autocar privat per agafar el tren bala a Hiroshima de les
08h30.
En arribar a Hiroshima , sortida en autocar fins el port per agafar el ferry que ens aproparà a la illa de
Miyajima, per visitar el bellíssim Santuari Sintoista Itsukushima, aquest conjunt d'edificis va ser
construït sobre l'aigua, perquè estava prohibida la presència humana en aquella terra sagrada. És un
dels santuaris sintoistes més antics i bells de tot Japó. Però l'element més cridaner és el gran Tori
flotant, s'alça a 16’60 metres d'altura i, és cobert parcialment per l'aigua en pujar la marea.
Dinar a un restaurant.
Per la tarda, retorn en vaixell a Hiroshima, on visitarem el Parc Commemoratiu de la Pau i el seu
Museu, per conèixer una mica d'Història Contemporània: el bel·licisme del país al llarg de l'últim segle;
els enfrontaments amb Rússia, Corea i Xina; i la participació en la 2ª Guerra Mundial, fins que, el 6
d'agost de 1945, van ser assotats amb el més terrible dels invents, la Bomba Atòmica, que va destruir
per complet la ciutat en uns segons. A més de la documentació sobre la bomba i el seu llançament, hi
ha un gran assortit de fotografies i maquetes de la ciutat d'abans i després la seva destrucció. Al parc hi
ha monuments a les víctimes de l'explosió, i es fan homenatges per la Pau i el Perdó. També visitarem la
Cúpula de la Bomba Atòmica, o Genbaku Domu, que són les restes de l'únic edifici que va suportar la
gran explosió.
Després d'aquestes visites, prendrem el tren bala de tornada al nostre hotel a Kyoto.
Allotjament.
22/11/19
KIOTO – OSAKA – PARIS – BARCELONA (Esmorzar)
Sortida a primera hora del matí cap a l'aeroport Internacional d'Osaka / Kansai en autocar privat amb
assistent de parla espanyola.
Facturació i embarcament al nostre vol de retorn amb la companyia Air France, via Paris.
Arribada i connexió a Barcelona

Condicions de reserva i pagaments
Pagaments:
1.
2.

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.
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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 ).
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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