Viatge cultural d’autor

Turquia Clàssica:
Efes i les colònies gregues de l’Egeu
Del 30 de maig al 8 de juny de 2020

Presentació
En el segon mil·lenni aC, les aigües de l’Egeu van començar a ser solcades per les naus gregues.
Aquestes, salpant des dels principals ports de Grècia, van explorar les badies de la costa asiàtica a la
recerca dels millors mercats pels seus productes. Ben aviat, els grecs van descobrir el filó de comerç que
aquestes relacions podien proporcionar-los i van decidir instal·lar-se de manera permanent fundant-hi
colònies, cas d’Efes, establerta pels atenesos a instàncies de l’oracle de Delfos. Aquestes ciutats van
prosperar tant, i van acabar essent tan riques, que no ens ha d’estranyar que dues de les set meravelles
del món clàssic es trobessin, precisament, a la costa turca de l’Egeu: l’Artemisi d’Efes i el Mausoleu
d’Halicarnàs. Ara bé, avui dia, són gairebé innumerables les belleses que el viatger modern por
contemplar en visitar les restes arqueològiques de la costa turca de l’Egeu: el gairebé complert teatre
d’Aspendos; el gegantí santuari oracular de Dídim; la font monumental de Perge; el temple d’Apol·lo i
d’Atenea retallat sobre el blau cel de la mar egea a Side; les tombes lícies de Fethiye esculpides com
gratacels en una paret de roca; el santuari de la deessa Afrodita, a Afrodísies de Cària, destí privilegiat
dels enamorats frustrats; les piscines calcàries de Hieràpolis de Frígia; el traçat reticulat de la xarxa
urbana de Milet; els mosaics de la sinagoga de Sardes; o l’immens complex hospitalari de Pèrgam. La
costa turca de l’Egeu amaga aquestes i moltes altres meravelles. T’animes a descobrir-les?
Durada i dates
10 dies. Del 30 de maig al 8 de juny de 2020.
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: 2.390 €
Suplement habitació doble d’ús individual: 430 €
Taxes d’aeroport (a reconfirmar en el moment de l’emissió): 235 €
Preus per a un grup de 15 persones.
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Agència gestora
Malaika Viatges
Allotjaments
 ANTALYA – THE MARMARA ANTALYA
https://www.themarmarahotels.com/the-marmara-antalya-hotel.aspx
 FETHIYE – ALESTA YATCH HOTEL FETHIYE
http://www.alestayachthotel.com/
 PAMUKKALE – COLOSSAE HOTEL
http://www.colossaehotel.com/colossae/lang/2/en/english.aspx
 KUSADASI – DOUBLETREE HILTON
https://doubletree3.hilton.com/en/hotels/turkey/doubletree-by-hilton-hotel-kusadasiXKUKUDI/index.html
 IZMIR – HILTON GARDEN INN BAYRAKLI
https://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/turkey/hilton-garden-inn-izmir-bayrakliIZMGIGI/index.html
Vols
Origen-Destí
BARCELONA – ISTAMBUL
ISTAMBUL – ANTALYA
ESMIRNA - ISTAMBUL
ISTAMBUL – BARCELONA
Companyia: Turkish Airlines

Núm.Vol.
TK1854
TK2438
TK2327
TK1851

Dates
30 MAIG
30 MAIG
08 JUNY
08 JUNY

Horaris (hores locals)
11:30 / 16:05
19:30 / 20:50
17:15 / 18:35
20:10 / 23:05

Serveis inclosos
 Professor acompanyant especialista des de Barcelona: Dr. Carles Buenacasa
 Guia local acompanyant privat, de parla castellana, durant tot l’itinerari
 Dossier de viatge en format digital a càrrec d’Arqueonet (en llengua castellana)
 Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida pel professor especialista
 Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec del professor especialista (en llengua castellana quan
la situació ho requereixi)
 Guia local de parla hispana
 Visites detallades en privat i entrades a monuments segons itinerari.
 Bitllet d’avió amb la companyia Turkish Airlines Barcelona–Antalya / Esmirna -Barcelona en classe
turista via Istambul.
 Facturació d’una maleta i reserva anticipada de seients.
 Estada de 09 nits ens els hotels detallats o similars en règim de mitja pensió
 9 dinars en restaurants en ruta amb aigua inclosa.
 Autocar modern durant els dies indicats del circuit amb aire condicionat i capacitat 44 places.
 Auriculars durant tot el recorregut
 Propines
 Visat de Turquia
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 3.000 €
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Serveis no inclosos
 Taxes
 Begudes
 Extres personals
 Cap servei no especificat en l’apartat de serveis inclosos
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:
o Títol del missatge: “Viatge Turquia”
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 inscrits per tal de portar
a terme tots els tràmits de reserva (pagaments i requeriments de documentació).
Ruta
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Programa detallat
Dissabte, 30 de maig de 2020. BARCELONA – ANTALYA
COMENÇA EL VIATGE!
Començarem el nostre viatge trobant-nos a les 9:30 h a la T1 de l’aeroport del Prat per tal d’agafar un
avió amb destí a Antalya, via Istanbul. Un cop arribats (a les 20:50 h), ens dirigirem vers l’hotel per tal
de refer-nos una mica i poder afrontar amb energia les visites de l’endemà.
Sopar i allotjament a Antalya.
Diumenge, 31 de maig de 2020. ANTALYA – ASPENDOS – PERGE – ANTALYA
UNA JORNADA AL TEATRE D’ASPENDOS
En el nostre primer dia a Turquia, visitarem Aspendos, una colònia grega fundada a la Pamfília per
Mopsos d’Argos dedicada al comerç de la sal. Avui dia, es pot visitar allà un dels teatres romans (s. II)
més ben conservats, doncs s’ha preservat en tota la seva alçada. Allà també hi ha les restes d’un gran
aqüeducte (s. I), conservat en una bona porció de recorregut, que mostra un enginyós sistema,
semblant al d’una muntanya russa, per dur l’aigua fins a l’acròpoli d’Aspendos.
Després de dinar, ens aproparem a una altra de les ciutats antigues que els grecs van fundar a la zona:
Perge, fundada per colons que van arribar aquí en perdre’s quan intentaven arribar a casa després del
seu servei a la guerra de Troia. La ciutat fou molt pròspera, sobretot, a l’època hel·lenística i va gastar
bona part de la seva fortuna embellint la seva xarxa urbana amb edificis notables, cas de la porta
hel·lenística (s. IV dC), l’àgora (o plaça porticada de representació política) o l’estadi (s. II aC),
destinat a les carreres atlètiques, que és un dels més ben conservats del món i tenia capacitat per a
12.000 persones. No obstant això, el monument més singular és una excepcional avinguda porticada
que acaba en un nimfeu (s. II) bellament decorat amb l’escultura del déu fluvial que portava les seves
aigües fins a Perge. Un cop acabades les visites, retornarem a Antalya.
Sopar i allotjament a Antalya.
Dilluns, 1 de juny de 2020. ANTALYA – SIDE – ANTALYA
SIDE, LA CIUTAT DELS PIRATES
Després d’esmorzar, començarem el dia dirigint-nos vers el Museu Arqueològic d’Antalya, el museu
més important de la costa turca de l’Egeu. Consta de tretze sales en què s’exhibeixen més de 5.000
obres d’art de gran mida, a més d’uns 30.000 artefactes menors, que cobreixen tota la història de la
regió des de la Prehistòria fins als temps moderns, amb un especial èmfasi en el període clàssic.
Després de dinar, ens desplaçarem fins a Side, una important base de pirates fundada sobre una
península penjada sobre la mar Egea, que permet una espectacular panoràmica del temple d’Apol·lo i
d’Atenea, retallat sobre el blavós perfil marí que li fa de fons. Les restes arqueològiques més
importants preservades a Side inclouen unes muralles del segle II aC reforçades amb torres
quadrangulars, un aqüeducte (s. II dC) que portava les aigües del riu Melas, un àgora (s. II dC)
delimitada amb columnes pels quatre costats i un temple a la Fortuna al seu centre, un mercat (s. II
dC) en què es venien els nombrosos esclaus que capturaven els pirates locals, un teatre que en el seu
moment acollia tant espectacles teatrals com jocs de gladiadors (s. II dC), i unes termes (s. V dC)
d’època bizantina on hi ha instal·lat un petit museu. Després de gaudir de totes aquestes belleses,
retornarem a Antalya.
Sopar i allotjament a Antalya.
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Dimarts, 2 de juny de 2020. ANTALYA – MYRA – XANTHOS – FETHIYE
LA LÍCIA, PÀTRIA DE LA QUIMERA I DEL PARE NOEL
En el dia d’avui, després d’esmorzar, deixarem la regió de la Pamfília i travessarem la Lícia, una terra
famosa pels seus bel·licosos soldats i per ser la pàtria de la monstruosa Quimera. La nostra primera
parada la farem a Myra, on entrarem a la tomba de sant Nicolàs de Mira (més conegut com el Pare
Noel). Allà també visitarem l’espectacular teatre de Myra, que recolza en una imponent paret de roca
on es van esculpir les elaborades façanes de les tombes dels magnats licis.
Després de dinar, ens atansarem fins a Xanthos, la principal polis de la Lícia, que va resistir
acarnissadament l’atac dels perses gràcies a les seves poderoses muralles (s. IV aC). A la zona de
l’àgora, podrem observar diversos tipus de les característiques tombes-pilar que feien els licis, sobretot
la tomba de les arpies (s. V aC) pertanyent a un dinasta local. El teatre, força ben conservat, també
es feia servir per a oferir espectacles aquàtics. Un cop acabada esta visita, continuarem camí fins a
Fethiye, on també hi ha un molt impressionant conjunt de façanes funeràries esculpides a en una paret
de roca.
Sopar i allotjament a Fethiye.
Dimecres, 3 de juny de 2020 . FETHIYE – AFRODÍSIES DE CÀRIA – PAMUKKALE (HIERÀPOLIS)
VISITANT EL SANTUARI DE L’AMOR
Un cop haguem agafat forces amb un bon esmorzar, deixarem Fethiye per tal de dirigir-nos vers
Afrodísies de Cària. A l’antiguitat, allà hi havia un encisador santuari de la deessa Afrodita (s. II),
al qual acudien tots aquells amants delerosos d’aconseguir el favor de la seva estimada. S’accedia a
través d’uns imponents propileus de marbre que conduïen al fidel fins al temple, del qual queden 14
columnes força senceres. La ciutat comptava, a més, amb una muralla (s. IV) que envoltava totalment
la ciutat i un àgora de dimensions força considerables on es trobava situat el sebasteion (s. I), un
edifici de culte imperial decorat amb uns relleus de gran qualitat que podrem contemplar al museu
local. Al costat d’aquest espai hi ha també un buleuteri per a les reunions del senat local, un palau
episcopal pel bisbe cristià de la comunitat i un estadi per a les carreres atlètiques que tenia una
capacitat per a 30.000 persones.
Després de dinar continuarem fins a Hieràpolis de Frígia, jaciment famós per les terrasses calcàries de
Pamukkale, que semblen estar fetes de cotó i es troben adossades al jaciment. Per accedir a les ruïnes
de la ciutat antiga, travessarem una necròpolis que encara conserva, a banda i banda del camí
funerari, un variat repertori de mausoleus romans. Un cop arribats a la ciutat, travessarem l’arc de
Domicià (s. I) i seguirem per l’avinguda porticada fins al teatre, passant per un nimfeu
monumental, per unes termes que encara conserven la seva palestra i per les restes del santuari
d’Apol·lo, segurament, el déu més important de la ciutat. Un cop acabades les visites, farem nit en un
hotel local.
Sopar i allotjament a Pamukkale.
Dijous, 4 de juny de 2020. PAMUKKALE – DÍDIME – MILET – KUSADASI (EFES)
DEMANANT UN ORACLE AL DÉU APOL·LO
Després d’haver passar un dia a les regions interiors del país, en el dia d’avui, retornarem a la costa per
tal de retrobar-nos amb el nostre estimadíssim Egeu a la regió més hel·lenitzada de tota la costa turca
egea: la Jònia. En el nostre primer dia en la zona, coneixerem la zona entorn Milet, un dels
assentaments colonials grecs més importants d’Àsia. La nostra primera parada la farem a Dídime, el
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principal centre de culte del déu Apol·lo a la Jònia. El santuari oracular d’Apol·lo era un imponent
edifici decàstil (és a dir, amb déu columnes a la façana) decorat amb 120 columnes de 20 m d’alçada on
la gent acudia per a consultar les seves preocupacions al déu i aconseguir un oracle favorable.
Després de dinar, visitarem Milet, ciutat famosa per haver estat la primera a adoptar la trama ortogonal
(o hipodàmnica) després de ser arrasada pels perses. Els edificis més importants que ens ha llegat
aquesta ciutat són: el Delfini (s. VI aC), temple dedicat a Apol·lo com a protector dels dofins; la zona
de la via processional, que passa per les tendes de l’àgora, i per les termes de Faustina, pagades
per l’esposa de Marc Aureli. A més, també visitarem l’estadi i el Serapeion, temple dedicat a Sèrapis
(s. III dC), construït pels comerciants egipcis de la ciutat en honor del seu déu protector. En acabar, ens
dirigirem vers Kusadasi, que serà la nostra base d’operacions durant diversos dies.
Sopar i allotjament a Kusadasi.
Divendres, 5 de juny de 2020. EFES
L’ARTEMÍSION D’EFES, UN DE LES MERAVELLES DE L’ANTIGUITAT
El dia d’avui el dedicarem tot sencer a gaudir de les restes arqueològiques d’Efes, la perla de
l’arqueologia turca, fundada en temps molt antics per Androcle, príncep d’Atenes, que va obeir els
designis de l’oracle de Delfos. Era a Efes, definida pels antics com a “metròpoli d’Àsia”, que hi havia una
de les set meravelles del món antic: l’Artemisi d’Efes, temple dedicat a la patrona de la ciutat, la
deessa Àrtemis, que a Efes es representava com una dona dotada amb un nombre considerable de pits,
tal com podrem veure al Museu arqueològic. Es trobava fora de la ciutat i era realment magnífic, però
avui no queda gaire, doncs fou incendiat al segle IV aC per un boig que volia passar als llibres d’història
com a autor d’aquest despropòsit. A les immediacions, hi ha també una fortalesa bizantina dins la
qual visitarem l’església de sant Joan, doncs ja des de l’antiguitat es va assentar la creença que fou a
Efes on va morir i fou enterrat l’apòstol Joan.
Per la tarda, visitarem el jaciment arqueològic d’Efes, que és realment impressionant tant per l’extensió
que ocupa com per la magnificència de les ruïnes que acull. Baixant des de l’àgora superior fins al
teatre, i seguint el famós carrer dels curetes, un gran nombre d’edificis singulars flanquejaran la
nostra passejada, sobretot, el temple d’Adrià (s. II), amb els seus relleus explicant el mite fundacional
de la ciutat, i les cases romanes, de singular riquesa decorativa, que encara conserven bona part dels
seus mosaics i pintures. Al final d’aquesta via, ens espera la biblioteca de Cels (s. II), amb una façana
bellament treballada, que és un dels principals símbols arqueològics de Turquia, a més del magnífic
teatre, que es va construir sobre una via feta tota ella amb lloses de marbre. Després de gaudir d’una
magnífica vista des de dalt del teatre, ens dirigirem vers l’hotel per tal de pair les meravelles
contemplades al llarg del dia i descansarem una mica.
Sopar i allotjament a Kusadasi.
Dissabte, 6 de juny de 2020. KUSADASI (EFES) – PRIENE – KUSADASI
PRIENE I ELS SET SAVIS DE GRÈCIA
Després d’esmorzar, ens dirigirem vers una altra de les colònies ateneses de la Jònia: Priene, famosa
pel seu traçat urbà reticulat i per ser la pàtria de Bias, el primer a la llista dels “set savis de Grècia”. Al
centre de la seva àgora porticada, un altar dedicat a Hermes mostra la gran dependència que la ciutat
tenia respecte del comerç. Més important encara era el santuari d’Atenea, situat en una terrassa amb
grans perspectives panoràmiques sobre el port antic de la ciutat. Força singular també és el buleuteri,
que s’ha conservat pràcticament intacte, on els notables de la ciutat es reunien per a proposar les lleis i
discutir-les abans que les votés el poble. Més al nord hi ha un petit, però encisador teatre, amb una
capacitat per a 5.000 espectadors, que conserva els trons d’honor destinats a les autoritats locals. Per
www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352

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

Viatge cultural

Turquia. Efes i les colònies gregues de l’Egeu

Arqueonet

últim, també ens aproparem a la casa d’Alexandre el Gran, un edifici que aquest gran conqueridor
macedoni va utilitzar durant un temps després d’alliberar la ciutat del jou persa.
Després de dinar, i un cop retornats a Kusadasi, gaudirem d’una tarda lliure per a passejar per la ciutat.
Sopar i allotjament a Kusadasi.
Diumenge, 7 de juny de 2020. KUSADASI (EFES) – PÈRGAM – IZMIR (ESMIRNA)
SOL·LICITANT LA CURACIÓ AL DÉU ASCLEPI
Després d’uns quants dies gaudint de les belleses de la Jònia, continuarem el nostre camí vers el nord i
entrarem en una nova regió: la Mísia. La principal ciutat de la zona fou Pèrgam, capital d’un important
reialme que va florir entre els segles III-II aC i on es va inventar el pergamí. La major part de les restes
arqueològiques de la ciutat es troben a l’acròpoli, que és on també estava situat el gegantí altar de
Zeus, avui dia a Berlín. Allà, a l’àgora, hi havia els palaus reials, un mercat i una biblioteca que era
famosa pel seu volum de llibres (entorn els 200.000 exemplars) fins que Marc Antoni els va regalar tots
a Cleòpatra per tal d’incrementar el fons de la biblioteca d’Alexandria. També resulta molt impressionant
el criptopòrtic, és a dir, el subsòl de la terrassa que aguanta el temple de Trajà, i que servia com a
cisterna. Als peus de l’acròpoli, destaca el temple de Sèrapis, construït amb maons d’un bonic color
vermell, i amb unes dimensions realment espectaculars. Una mica més lluny, visitarem l’Asclepeion, un
complex religiós que a l’antiguitat tenia molt d’èxit per la seva taxa de curació de malalts. Un cop
acabades les visites, continuarem camí vers Esmirna, una altra de les colònies gregues més importants,
en termes històrics, i que serà on passarem la nostra darrera nit.
Sopar i allotjament a Izmir (Esmirna).
Dilluns, 8 de juny de 2020. IZMIR (ESMIRNA) – SARDES – BARCELONA
ADMIRANT SARDES ABANS DE TORNAR A CASA
En el nostre últim dia a Turquia, farem cap vers Sardes, una ciutat que fou la capital del regne de la
Lídia, famós per un rei de riquesa llegendària que es deia Cresos, famós per haver inventat la moneda.
Amb la conquesta persa de la zona turca de l’Egeu, Sardes es va convertir en la capital d’una important
satrapia i des d’allà partia el Camí Reial que, partint d’aquesta ciutat, arribava fins a Susa. Els dos edificis
més imponents de Sardes són la sinagoga (s. III aC) de la comunitat jueva, molt ben conservada, i
pavimentada amb uns molt bonics mosaics; i el gimnàs (s. III aC), una construcció de monstruoses
dimensions que conserva intacta la seva altíssima façana i una bona part del porticat de la palestra.
Un cop acabades aquestes visites, ens dirigirem vers l’aeroport d’Esmirna per tal d’iniciar el nostre retorn
a Barcelona, via Istanbul. En arribar a Barcelona, fi del viatge i dels nostres serveis.
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Condicions de reserva i pagaments
Pagaments
1.
2.
3.

Per a garantir les places pre-reservades caldrà fer un primer ingrés d’aproximadament un 10% de l’import del viatge. Tres
mesos abans de la sortida, per tal de fer els 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 dels tres mesos abans de 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 1102 0023 7631
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.
Qualsevol canvi en relació al passaport (por pèrdua, renovació, etc.) 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 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”.
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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 ).
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 . A aquests efectes, es
considerarà causa de força major la mort , l’accident o malaltia greu i sobrevinguda del consumidor o d’alguna de les persones
amb qui convisqui que li impedeixi participar en el viatge.
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 d’un mes ,
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 fleta 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.
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 telèfon: www.maec.es (Tel.: 91.379.97.00)
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