V
Viiaattggee ccuullttuurraall

Nepal i Bhutan, els regnes de l’Himàlaia i el
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Presentació
Nepal, va néixer a partir d'una flor de lotus màgica en el llac que ocupava la vall de Kàtmandu. Avui,
Nepal recorda a terra de meditació i harmonia, on l'espiritual sobrepassa els conflictes polítics, amb una
cultura i un art extraordinaris.
Vuit dels catorze pics sobre els 8.000 metres del planeta es troben aquí. Els noms d'Everest,
Kanchenjunga o Annapurna, atreuen i captiven als amants de la muntanya de tot el món.
Nepal és un veritable mosaic de races de diferents cultures que conviuen en pau, ja que el respecte és
una característica essencial dels nepalesos. Ningú intenta que s'adopti la seva manera de viure, però sí
espera que es respectin les seves tradicions i costums.
Els nepalesos són solidaris, conviuen en pau i gaudeixen amb el poc que tenen. Tracten a l'estrany amb
respecte i cortesia, i somriuen amb freqüència, mentre els seus ulls romanen serens, plens de saviesa.
Bhutan, terra amagada en el cor de la gran regió de l'Himàlaia; espiritualitat en els monestirs-fortalesa
o dzongs que custodien les ciutats, i en els temples i monestirs que esquitxen els petits pobles, ens
mostren vides dedicades a la meditació i transmeten una espiritualitat pràcticament impossible de trobar
en occident.
La gent butanesa, amb gran independència, ha viscut una llarga vida d'aïllament de la resta del món,
amb això han aconseguit mantenir l'herència cultural i espiritual de les seves velles tradicions.
Bhutan, l'últim paradís de la terra, reflecteix una ancestral religió, cultura, art i arquitectura en els seus
daurats cims envoltats per l'entorn d'una profunda vall i vessants verds. Bhutan transmet un especial
sentiment de calma i serenitat, que t'embolica a cada moment que t'endinses en el seu regne.
Un país diferent en la serralada més alta del planeta.
Paro Tsechu (festival)
Una de les característiques del budisme tibetà és la gran quantitat de festivals religiosos, presents en
tots els països de l'Himàlaia, aquestes celebracions commemoren al gran sant indi Guru Rimpoché, el
Sant que va portar el budisme a Bhutan. Entre aquests festivals, el de més importància és Paro Tsechu,
l'esdeveniment religiós més gran i espectacular de Bhutan.
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El Festival Paro Tsechu, se celebra des de l'any 1644. Cada any comença el desè dia del segon mes
lunar de Bhutan. Al 2020 es realitzarà el Festival de Paro des del 4 al 8 d'abril.
Durant el festival es commemora la vida i obres de Padmasambhava, qui és conegut com "El que va
néixer d'una flor de lotus" i amb el nom de "Guru Rimpoche". Té el propòsit d'atraure la bona sort i
allunyar els mals pensaments. El festival és una de les millors maneres d'experimentar l'antiga cultura
viva de Bhutan, reuneix tota la població al voltant de cançons, balls i rituals destinats a adquirir mèrits.
El principal atractiu d'aquest festival, són els seus colorits balls i les danses de màscares, al centre del
pati del monestir Dzong, dels quals es diu que cal veure almenys una vegada a la vida per rentar els
pecats comesos. Les danses són realitzades per monjos i laics a l'uníson, vestint colorits vestits de seda,
disfresses i màscares increïbles d'animals, dimonis o déus en unes representacions del triomf del bé
sobre el mal. Els Tsechu (festivals) són una de les millors maneres de descobrir l'antiga cultura viva de
Bhutan.
Durada i dates
15 dies. Del 28 de març a l’11 d’abril de 2020.
Preus
Preu per persona en habitació doble: 5.085 €
Suplement habitació individual: 1095 €
Taxes d’aeroport: 365 € (aprox.)
(preus vàlids per a grups de 15 persones)
Activitat opcional: Vol sobre l’Himàlaia: 235.00€ (Preu subjecte a canvis)
Aquesta activitat es realitza d'hora al matí des de l'aeroport de Kàtmandu.
Prendre un vol sobre les muntanyes de Nepal és una de les coses més emocionants que es poden fer al
país. Nepal és la llar de la major varietat de muntanyes del món i, comprensiblement, molts visitants
venen a Nepal per a veure-les. No obstant això, no tots són excursionistes o muntanyencs, o tenen
temps per a caminar cap a les muntanyes. El vol sobre les muntanyes ofereix una manera molt més fàcil
de veure els pics de l'Himàlaia nepalès. Sortint de l'aeroport nacional de Kàtmandu, a primera hora del
matí, els passatgers comencen el seu vol d'1 hora per la regió de l'Everest, amb impressionants vistes
dels principals pics, glaceres i llacs. El vol permet portar a l'abast de les nostres càmeres alguns dels pics
més alts del món i sobrevolar, de molt a prop, els imponents massissos de roca i gel de la regió. Sens
dubte, una experiència inoblidable. Tots els passatgers tenen un seient garantit en la finestra. Si el clima
no és adequat, s'oferirà un reemborsament o l'opció de volar un altre dia.
Grup
Mínim de 10 persones i màxim de 15 persones.
En casos excepcionals el grup podrà arribar a 16 persones.
Agència gestora
Malaika Viatges
Allotjaments
 KÀTMANDU – Hotel Shanker
https://www.shankerhotel.com.np/
 DHULIKHEL – Hotel Dhulikhel Mountain Resort
http://www.dmrnepal.com/
www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352

A la pàgina web trobareu
altres viatges i activitats.
Consulteu-la!

Nepal i Bhutan, els regnes de l’Himàlaia i el Festival Faro

Viatge cultural
Arqueonet

 THIMPHU – Hotel Norkhil
http://www.norkhil.com/
 PUNAKHA – Hotel Dhensa Boutique Resort
http://dhensa.com/
 PARO – Hotel Haven Resort
http://www.haven-bhutan.com/
Pla de vols
Origen-Destí
BARCELONA-DOHA
DOHA-KÀTMANDU
KÀTMANDU-DOHA
DOHA-BARCELONA

Dates
28 MARÇ
29 MARÇ
10 ABRIL
11 ABRIL

Num.Vol
QR146
QR652
QR651
QR137

Hora sortida-Arribada (hores locals)
15:10 / 23:10
03:05 / 10:25
19:25 / 22:10
01:40 / 07:35

Serveis inclosos
 Bitllet d’avió Barcelona - Doha - Kàtmandu – Doha – Barcelona, amb la companyia Qatar
Airways, en classe turista.
 Vol domèstic Kàtmandu – Paro – Kàtmandu, en classe turista.
 Tots els trasllats privats aeroport – hotel – aeroport.
 Transport privat a Nepal i Bhutan, segons itinerari.
 Estada de 6 nits a Nepal, en els hotels detallats o similars, en règim d’allotjament i esmorzar.
 Estada de 6 nits a Bhutan, en els hotels detallats o similars, en règim d’allotjament i esmorzar.
 Tots els dinars i sopars detallats en l’itinerari.
 Entrades a tots els monuments.
 Acompanyant de Malaika Viatges des de Barcelona.
 Guies locals de parla hispana a Nepal i Bhutan.
 Visat de Bhutan.
 Taxes governamentals a Bhutan.
 Propines.
 Assegurança d’assistència sanitària i de cancel·lació fins a 6000€.
 Documentació del viatge.
Serveis no inclosos
 Visat de Nepal: Pagament directe a destinació aprox. 25 USD.
 Begudes en els àpats.
 Cap servei no especificat en l’apartat “El preu inclou”.
Inscripció
Cal seguir els següents passos:
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:
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Títol del missatge: “Viatge a Nepal i Bhutan 2020”
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 inscrits per tal de portar
a terme tots els tràmits de reserva (pagaments i requeriments de documentació).
Programa detallat
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DIA 1.- 28 MARÇ. BARCELONA - DOHA
Presentació a l'aeroport de Barcelona, Terminal 1, mostrador de la companyia Qatar Airways, 2 hores
abans de la sortida del vol amb destinació Doha. Trobada amb l'acompanyant de Malaika Viatges.
Facturació de l'equipatge i embarcament amb destinació Kàtmandu, via Doha. Nit a bord.
DIA 2.- 29 MARÇ. DOHA - KÀTMANDU
Arribada a l’aeroport de Doha i connexió amb el vol amb destinació Kàtmandu. Arribada, tràmits de
duana i trobada amb el guia. Trasllat a l'hotel.
Després de tenir una estona per acomodar-se a les habitacions i refrescar-se, dinarem al restaurant i,
seguidament, inici de la visita de la ciutat de Kàtmandu per tenir el primer contacte i de l’estupa de
Swayambhunath. Situada en un pujol en la part sud-oest de Kàtmandu, aquest és un dels llocs
religiosos i culturals més importants de Nepal, associat amb el naixement de la civilització de la Vall de
Kàtmandu. Construïda aproximadament fa 2000 anys, l’estupa de Swayambhunath és una cúpula feta
de maó i terra, coronada per una agulla cònica recoberta de coure daurat.
Allotjament a l’Hotel Shanker.
DIA 3.- 30 MARÇ. KÀTMANDU: PATAN / BUNGAMATI
Després de l’esmorzar a l’hotel, continuació de les visites per la ciutat.
La primera parada del dia estarà dedicada a visitar la Plaça Durbar, de Patan. Patan es troba a uns 5
km de Kàtmandu, i és una ciutat de monuments budistes, temples hindús i fins treballs de talla en fusta.
També coneguda com Lalitpur, “la ciutat de la bellesa", aquesta ciutat és coneguda com el paradís de
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les belles arts, i es troba delimitada per 4 estopes construïdes en el segle III d. de C. per l'emperador
Ashoka.
Més tard, visitarem Bungamati, un poble medieval clàssic que es troba a l'altre costat del riu Bagmati,
des de Chobar, dominat per l'enorme “shikhara” del seu temple principal. Aquest temple, conegut com a
Rato Machhendranath, constitueix la principal atracció del poble, però explorar els seus carrers per
als vianants és una excel·lent manera de passar algunes hores.
Molts vilatans treballen en la talla de fusta i hi ha nombrosos tallers d'artesania i sales d'exhibició al
voltant del centre del poble.
Altres llocs d'interès per visitar als voltants del poble són el Museu de Cultura Bungamati, el Dey
Pukha (estany central) i el Temple Karya Binak, dedicat a la deïtat hindú Ganesh, situat de camí al
poble Khokana. Els vilatans de la zona són principalment agricultors, però durant el passeig serà possible
també veure gent teixint estores de fenc, emplenant estotjos amb cotó, grangers embalant palla, sastres
coent i dones filant llana i preparant arròs. Després de les visites, retorn a Kàtmandu.
Allotjament a l’Hotel Shanker
DIA 4.- 31 MARÇ. KÀTMANDU – DHULIKHEL 40 KMS (1h 30 min.)
Després de l’esmorzar, sortida per carretera en direcció Dhulikhel.
e camí, parada per visitar la Plaça Durbar, de Bhaktapur, que també està inscrita en la llista
del Patrimoni Mundial. Després de la visita, continuació cap a Dhulikhel, on tindrem l'oportunitat
d'explorar la vida rural just darrere del basar de Dhulikhel, i així gaudir d'una experiència única i diferent
mentre aprenem sobre l'estil de vida rural nepalesa. En aquesta zona rural és comú trobar a vilatans,
especialment a les seves dones, portant canastres de bambú sobre la seva esquena, mentre altres
membres de la comunitat llauren els camps amb equips tradicionals o cullen les seves verdures o fruites.
Allotjament al Dhulikhel Mountain Resort.
DIA 5.- 01 ABRIL. DHULIKHEL: BANEPA / PANAUTI
Després de l’esmorzar, visita dels pobles de Banepa i Panauti.
Panauti, el “poble dels 40 temples i 28 festivals” és un pintoresc poble situat en la confluència dels rius
Roshi i Pungamati. Es creu que un tercer riu, invisible, s'uneix al Roshi i Pungamati, la qual cosa
explicaria el per què aquest poble és considerat tan especial. Considerat com un dels llocs medievals
més importants de la zona, Panauti alberga una varietat de monuments budistes i hindús d'enorme valor
patrimonial i religiós, l'arquitectura del qual és un excel·lent exemple de l'escola Newari. Malgrat la seva
gran importància històrica com a nucli comercial de la regió, avui dia Panauti és un lloc tranquil, lluny de
l'enrenou del turisme, la qual cosa li atorga un encant especial. Aquí visitarem el temple de Krishna
Narayan, el temple d’Unamanta Bhairab i el temple d’Ahilya.
Per la seva part, el petit i bulliciós poble de Banepa solia ser una parada important per als comerciants
que viatjaven entre Lhasa (Tibet) i la vall de Kàtmandu, el qual mantenia relacions comercials que
arribaven fins a la costa est de la Xina, durant la dinastia Ming. Avui dia, el poble contempla una barreja
de cases modernes i tradicionals, dels segles XIV i XVI, i ofereix la possibilitat de passar un parell
d'hores explorant els seus carrers, carrerons, així com temples budistes i hindús.
Allotjament al Dhulikhel Mountain Resort.
DIA 6.- 02 ABRIL. DHULIKHEL – KÀTMANDU 40 KMS (1h 30 min.)
Després de l’esmorzar, viatge per carretera a Kàtmandu.
De camí, visita del temple Changu Narayan, situat prop del poble Changu Narayan, a la Vall de
Kàtmandu. Aquest temple és una de les set estructures llistades per la UNESCO que demostren els
assoliments històrics i artístics que fan de la Vall de Kàtmandu un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO. A continuació, es visitarà el temple Dakshinkali, un dels temples més famosos de
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Nepal, dedicat a la deïtat Kali, la deessa de sis braços, consort de Shiva en la seva encarnació més
sanguinària. També es visitarà l'estàtua de Budhanilkantha, la talla de pedra més gran i bella de tot
Nepal. Aquest monument està dedicat al déu hindú Vishnu, i ofereix una visió de profunda serenitat i
pau als pelegrins ja que sembla surar enmig d'una font natural. L'estàtua està situada a
aproximadament a 10 quilòmetres del centre de Kàtmandu, en la base del pujol Shivapuri.
Allotjament a l’Hotel Shanker.
DIA 7.- 03 ABRIL. KÀTMANDU – PARO (Altitud 2280 m)
VOL PARO – THIMPHU (Altitud 2320 m) 1h
Trasllat a l’aeroport de Kàtmandu per agafar el vol a Paro.
Arribada i trobada amb el guia local. Immediat trasllat a Thimphu, capital de Bhutan. De camí,
visitarem el temple Tamchog, on actualment s'està construint el Pont de Ferro. A Thimphu visitarem el
monument National Memorial Chorten, una estupa d'estil tibetà que va ser construïda l’any 1974 en
memòria del rei de Bhutan Jigme Dorji Wangchuck, qui va ser conegut com el pare del modern Bhutan.
Les pintures i estàtues a l'interior del monument proporcionen un coneixement profund de la filosofia
budista. A continuació, visitarem el mirador de Kuenschholing, des d'on es domina una fantàstica
vista sobre la ciutat. Aquí es pot admirar l'estàtua del Buda assegut més gran del món, de 50 metres
d'altura, en la base del qual existeixen diverses capelles. Es diu que el monument conté en el seu
interior 125.000 petites estàtues de Buda.
També visitarem la fortalesa de Tashichho Dzong, una impressionant fortalesa /monestir budista,
situada en l'extrem nord de la ciutat. L'edifici alberga l'edifici de la Secretaria, la sala del tron de Sa
Majestat el Rei i diverses oficines governamentals. És també la residència (d'estiu) del Cap Abad i del
cos monàstic central de Bhutan.
Allotjament a l’Hotel Norkhil.
DIA 8.- 04 ABRIL. THIMPHU
Per a avui està programada una caminada cap al Monestir de Tango. Aquest monestir es troba a la
regió més allunyada al nord de Thimphu, a aproximadament 14 quilòmetres de la ciutat.

Caminada a Thimphu:
Temps / distància: 1 hora aproximadament, per trajecte
Altitud: 2800 msnm
Desnivell: 400 metres
Dificultat: Mitjana

Més tard, visitarem l'Oficina General de Correus on obtindrem una idea de la història i cultura de
Bhutan a través dels seus segells, i on podrem tenir també un segell amb la nostra pròpia imatge.
També es visitarà la Fàbrica de paper fet a mà, la tradició del qual es deriva d'una antiga tradició que
es va originar en el segle VIII de la història de Bhutan.
Un curt viatge a l'extrem nord de la ciutat ens portarà fins a la fortalesa Changangkha Lhakhang,
que està situada en una cresta sobre Thimphu, i des del pati de la qual hi ha una vista fascinant de la
vall de Thimphu. La fortalesa acull una escola monàstica i un temple que es va establir aquí en el segle
XII, en el lloc triat pel Lama Phajo Drugom Shigpo, que va venir del Tibet. L'estàtua central aquí és
Chenrigzig, una manifestació amb 11 caps.
En el camí de retorn a la ciutat, visitarem la reserva de Takin. El Takin és l'animal nacional de Bhutan i
la seva aparença ens parla d'un hipotètic creuament entre una vaca i una cabra. La llegenda diu que
l'animal va ser creat per la gran iogui budista Drupa Kunley, i només es pot trobar a Bhutan i àrees
pròximes. Finalment, visitarem el convent de monges Anim Dratshang a Drubthob Goemba.
Allotjament a l’Hotel Norkhil.
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DIA 9.- 05 ABRIL. THIMPHU – PUNAKHA/WANGDUE (Altitud 1350 m) 3h
Avui al matí anirem d'excursió al parc Kuensel Phodrang. El parc es troba situat just al costat del
Buda més gran del món, on farem una caminada al voltant del parc natural. Durant el trajecte podrem
gaudir de fantàstiques vistes de la vall de Thimphu.

Caminata Changangkha- Kuensel Phodrang:
Punt de partida: Estacionament de Changangkha Lhakhang
Punt final: Parc natural Kuensel Phodrang
Distància: 5.5 km
Temps: Aproximadament 2 hores
Nivell de dificultat: És una caminada molt fàcil, però no és recomanable començar abans de les 7 del
matí, o després de les 6 de la tarda, doncs està cobert per un bosc espès, podent-nos trobar amb vida
silvestre (animals).
El camí transcorre per una zona coberta de pins, on hi ha una gran concentració d’aus. Cap al final del
trajecte és possible tenir una vista sobre la ciutat de Thimphu.

Més tard, sortirem per carretera cap a Punakha. De camí, passarem pel pas Dochula, a 3.080 m, on
podrem tenir vistes sobre els cims nevats de l'Himàlaia i gaudir de l'espectacle que ofereixen les 108
estopes que ocupen el serral. Continuarem el viatge i, a l'altre costat del pas, trobarem bells i petits
pobles i valls. Visitarem el Parc Real Botànic, el primer parc recreatiu del país. El parc atreu molts
visitants, incloent a observadors d'ocells, viatgers i excursionistes.
Allotjament a l’Hotel Dhensa Boutique Resort.
DIA 10.- 06 ABRIL. PUNAKHA / WANGDUE - PARO (Altitud 2280 m) 5h
Avui, al matí, farem una caminada cap al temple de Kham Sum Yule. Aquest temple es troba en el
cim d'un turó i la caminada es fa a través de camps d'arròs i boscos. En arribar al temple gaudirem
d’unes precioses vistes panoràmiques de les valls.

Caminada a Punakha:
Temps / distància: 1 hora aproximadament
Altitud: 1500 msnm
Desnivell: 200 metres
Dificultat: Fàcil

Posteriorment, visitarem la fortalesa de Punakha, antiga seu de la capital de Bhutan. Aquesta
magnífica fortalesa va ser construïda el 1637 entre dos rius, i ha sobreviscut riuades i incendis. Cada
any, al febrer es fa una processó anomenada Punakha Serda per a commemorar la victòria sobre els
tibetans. És un Dzong construït estratègicament en la conjunció dels rius Pho i Mo, i és el centre religiós
i administratiu de la regió. La seva construcció barreja els estils arquitectònics xinesos, tibetans i
butanesos. En el Dzong es troben nombrosos temples sagrats, com el Macchin Lhakhang, que acull el
cos embalsamat de Shabdung Ngawang Namgyal qui va ser el que va manar edificar la fortalesa.
A continuació, es visitarà el convent de Punakha, situat en un pujol enmig de pins i amb vistes a les
valls de Punakha i Wangdue Phodrang.
Finalment, retorn a Paro. Després de descendir des del serral de Dochula, continuarem per les
espectaculars valls dels rius Wang Chhu i Atur Chhu, abans de creuar la ciutat de Paro cap a l'extrem
nord de la vall. De camí, visitarem la fortalesa Simtokha Dzong, tradicional seu d'ensenyament
tàntric. Actualment aquest dzong alberga una escola per a l'estudi de l'idioma Dzongkha.
Més tard, després de registrar-nos a l'hotel, visitarem la fortalesa Rinpung ("fortalesa del munt de
joies"), la qual atresora una llarga i fascinant història. Al llarg de les galeries de fusta que voregen el pati
interior, hi ha fines pintures murals que il·lustren la tradició budista, com quatre amics, el vell de la
llarga vida, la roda de la vida, escenes de la vida de Milarepa, la Muntanya Sumeru i un mandala còsmic.
Allotjament a l’Hotel Haven Resort.
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DIA 11.- 07 ABRIL. PARO – TAKSANG MONASTERIO - PARO
Al matí, sortida de l'hotel per a gaudir d'una caminada al monestir de Taksang, també conegut com
el Niu del Tigre. Aquest monestir, un dels més venerats Nyes (llocs sagrats) pel budisme, es va
construir a la part alta d'un repeu de roca escarpada de gairebé 900 metres d'altura, on es creu que el
llegendari Guru Padmasambhava va volar a través del Tibet a l'esquena d'un tigre per a vèncer als
dimonis que s'oposaven a les idees del budisme a Bhutan.

Caminada a Paro (Monestir Taktsang (Tiger Nest):
Temps / distància: 3 hores aproximadament (2 hores per pujar, 1 hora per baixar)
Altitud: 3.100 msnm
Desnivell: 900 metres (sobre la vall de Paro)
Dificultat: Moderada

En el camí de retorn a la ciutat, ens detindrem a observar des de l'exterior la fortalesa de Drukgyel
Dzong, una fortalesa en ruïnes des de la qual els butanesos van repel·lir diverses invasions dels
tibetans durant el segle XVII. La cúpula nevada del sagrat Chomolhari, "muntanya de la deessa", es pot
veure en tota la seva glòria des del camí d'accés al Dzong. De retorn, visitarem el temple Kyichu
Lhakhang, del segle VII, un dels 108 temples construïts a l'Himàlaia pel rei tibetà Songtsen Gampo. La
construcció d'aquest temple marca la introducció del budisme a Bhutan. Finalment, visitarem una casa
rural, una de les pintoresques cases rurals que esquitxen la vall, entre camps i vessants. Aquí podrem
gaudir de l'hospitalitat dels pagesos de Paro.
Allotjament a l’Hotel Haven Resort.
DIA 12.- 08 ABRIL. PARO / FESTIVAL PARO TSECHU!
Durant tot el dia d’avui assistirem al Festival de Paro.
El Festival Paro Tsechu és un dels festivals més populars a Bhutan. Amb balls realitzats per monjos i
laics entrenats, vestint indumentàries, disfresses i màscares increïbles. Els Tsechus (festivals) de Bhutan
són una de les millors maneres d'experimentar l'antiga cultura viva de Bhutan. A Paro, el Tsechu es duu
a terme durant 5 dies, començant el dia 10 del segon mes lunar de Bhutan i finalitzant el dia 15.
Allotjament a l’Hotel Haven Resort.
DIA 13.- 09 ABRIL PARO – KÀTMANDU (VOL)
Després de l’esmorzar, trasllat a l'aeroport de Paro per agafar el vol a Kàtmandu.
Arribada a Kàtmandu i inici de les visites, començant per l’ Estupa de Bouddhanath. Situada 6
quilòmetres a l'est del centre de Kàtmandu, aquesta és l’estupa més gran de la vall, i una de les més
grans del món. Té 36 metres d'altura i presenta un disseny d’estupa fascinant, que inclou la presència
de centenars de rodes d'oració i 108 petites imatges de Buda que donen volta a tot el seu contorn. La
part superior de l’estupa té quatre costats, en els quals apareixen els ulls vigilants del Senyor Buda.
Continuarem amb la visita del Temple de Pashupatinath. Situat a 3 quilòmetres al nord-oest de
Kàtmandu, i galant d'una sorprenent bellesa arquitectònica, aquest temple s'erigeix com un símbol de la
fe, la religió, la cultura i la tradició nepalesa. Situat enmig d'un entorn natural, a la vora del riu sagrat
Bagmati, el temple d'estil pagoda té un sostre daurat i portes de plata bellament tallades. El temple de
Pashupatinath és considerat com un dels temples més sagrats del déu hindú Shiva a tot el món, i la seva
existència es remunta a a l'any 1400. Lamentablement, només els hindús poden ingressar a l'interior del
temple.
Després de les visites, retorn a l'hotel.
Allotjament a l’Hotel Shanker.
DIA 14.- 10 ABRIL. KÀTMANDU – DOHA
A l'hora convinguda, trasllat a l'aeroport de Kàtmandu per agafar el vol amb destinació Barcelona, via
Doha.
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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 de qualsevol dels viatges inclosos en aquest fullet, 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 fullet / 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 combinat 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 ).
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Dret de desistiment del consumidor
1.- 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.
2 . El consumidor no haurà d'abonar penalització si el desistiment té lloc per causa de força major.
3. 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 .
4. El desistiment produeix efectes des del moment en que la voluntat de desistir del consumidor arriba al coneixement de
l'agència majorista .
5. Conegut el desistiment , l'agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el termini màxim de 14 días ,
deduïdes les despeses de gestió i, si s'escau, les despeses d'anul·lació justificades, i les penalitzacions.
6. 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.
7. Política de cancel·lació:
Paga 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.
*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)
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