Presentació
La via Àpia fou la ruta més important emprada pels romans per viatjar des de Roma fins a Grècia, previ
embarcament a Brindisi. I és que, els senadors de l’antiga Roma, apassionats per la cultura i la civilització
hel·lèniques, quan volien visitar la península grega, els resultava més còmode seguir la ruta terrestre des
de Roma, salpar des de Brindisi i, travessant l’Adriàtic pel seu tram més estret, desembarcar a Dürres (a
Albània). Des d’allà, la via Egnàtia els duia, seguint un traçat força horitzontal, vers Constantinoble. Més
endavant, en temps de Trajà (s. II dC), el traçat de la via Àpia es va perfeccionar amb la construcció d’un
brancal marítim, la via Traiana, que duia un traçat més litoral, entre Brindisi i Ordònia. Les ciutats per on
passaven aquestes vies van créixer d’una manera tant extraordinària que, avui dia, són nombrosos els
jaciments arqueològics que donen testimoni de la seva passada grandesa.
Dates
Del 24 d’octubre a l’1 de novembre de 2020
Professor especialista
Dr. Carles Buenacasa Pérez
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: 2.810€
Taxes d’aeroport (a reconfirmar en el moment d’emissió del bitllet): 185€
Suplement per habitació individual: 475€
Grup màxim
15 persones
Agència gestora
Malaika Viatges
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Allotjaments

Hotel Palazzo Virgilio 4* (Brindisi)
https://www.palazzovirgilio.it/
Hotel Oriente (Bari)
https://www.ih-hotels.com/it/i-nostri-aberghi/ih-hotels-bari-oriente.html
Hotel Villa Traiano (Benevento)
https://www.hotelvillatraiano.com/it/
Hotel Atlantico (Roma)
https://www.romehotelatlantico.it/
Pla de vols
Barcelona – Roma
Roma – Brindisi
Roma – Barcelona

24OCT
24OCT
01NOV

11:40h – 13:25h
17:15h – 18:25h
21:25h – 23:15h

Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del professor especialista d’Arqueonet: Dr. Carles Buenacasa.
 Dossier cultural, en format digital, descarregable a ordinadors, tauletes, smartphones, etc.
 Xerrada prèvia a càrrec de l’especialista d’Arqueonet.
 Xerrades temàtiques a càrrec de l’especialista d’Arqueonet realitzades durant el viatge (en llengua
castellana quan la situació ho requereixi).
 Guies locals acompanyants privats de parla castellana, durant tot l’itinerari.
 Bitllet d’avió amb la companyia Alitalia Barcelona – Brindisi – Roma – Barcelona, en classe turista.
 Transport privat durant tot l’itinerari.
 Estada de 8 nits en règim d’allotjament i esmorzar.
 8 dinars en restaurants locals, amb aigua inclosa, i 1 sopar, també amb aigua inclosa.
 Taxes d’allotjament.
 Entrades als llocs indicats a l’itinerari.
 Auriculars durant tot el recorregut.
 Propines.
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació de fins a 3.000€.
Serveis no inclosos
 Begudes no detallades a l’apartat anterior.
 Extres personals.
 Cap servei no especificat en l’apartat “Serveis inclosos”.
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per email: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent
informació:
o Títol del missatge: “Via Traiana”
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o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, adreça postal completa, adreça
electrònica i telèfon de contacte
Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números 93 742 30 14 o 667 01 33
52.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció l’agència de viatges es posarà en contacte amb tots els inscrits per
portar a terme tots els tràmits de reserva (paga i senyal, visats (si calen), etc.).
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Programa detallat
24/10/2020. Barcelona – Brindisi.

Tanquem les maletes i cap a Brindisi!

Presentació a l’aeroport del Prat dues hores abans de la sortida del vol. Sortida vers Brindisi, punt d’inici
del nostre viatge. Un cop arribats, trasllat fins a l’hotel. Sopar a l’hotel i allotjament a Brindisi.
25/10/2020. Brindisi – Mandúria – Brindisi

Brindisi, metròpoli dels messapis

Després d’esmorzar, començarem el nostre viatge a Brindisi, un dels centres més importants de la cultura
messàpia, la fundació del qual es calcula en el segle XVI aC. A l’època romana, Brindisi era el punt final
de la ruta que, des de Roma, seguien els comerciants delerosos d’enriquir-se amb els intercanvis
comercials amb epirotes i grecs. Per això, una de les visites programades en aquesta ciutat és la columna
miliària de la Via Àpia (s. II dC) que indicava el punt final d’aquesta important carretera romana. A
continuació, ens aproparem al tempio di San Giovanni al Sepolcro (s. XI), una curiosa església de
planta circular erigida a l’època normanda que imitava l’església del Sant Sepulcre de Jerusalem.

Després de dinar, acabarem les visites del dia al Parc arqueològic “delle Mura messapiche”,
organitzat entorn del triple recinte de muralla que circumdava la ciutat de Mandúria (ss. V-III aC), d’un
tros de la trama urbana i de la més vasta necròpoli messàpia de tota Itàlia. La ciutat va quedar destruïda
al s. III aC, quan Mandúria fou conquerida, a l’assalt, pel cònsol Quint Fabi Màxim. En acabar les visites,
retornarem a Brindisi. Sopar lliure i allotjament a Brindisi.
26/10/2020. Brindisi – Egnàcia – Bari

Primeres passes sobre la Via Àpia

El nostre segon dia de visites per la Puglia, seguirem el recorregut de la via Traiana per tal de descobrir
les restes de l’antiga ciutat d’Egnàcia, ubicada en la frontera entre messapis i iapigis, i un dels ports més
importants en les relacions a banda i banda de l’Egeu. Egnàcia es troba en un immillorable estat
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arqueològic, atès que la vil·la fou abandonada a finals del segle VI i mai ningú no es va tornar a instal·lar
en el lloc. Començarem la visita del jaciment pel museu arqueològic, que ens desvetllarà el mode de
vida dels habitants de la ciutat a l’època clàssica. A continuació, ens endinsarem per la trama urbana del
conjunt arqueològic de la ciutat romana d’Egnàcia que els arqueòlegs, any rere any, han estat
traient a llum. Així doncs, passarem pel fòrum, la via Trajana, l’amfiteatre, el temple de les divinitats
orientals, el pòrtic hel·lenístic, els forns, la basílica cristiana i el baptisteri.

Un cop acabat el nostre periple, continuarem per la via Traiana fins una altra de les metròpolis portuàries:
Bari, una ciutat molt antiga (habitada des del s. XV aC) que va tenir els seus moments d’esplendor durant
l’època romana i en temps dels normands. Avui dia, Bari és famosa per acollir les relíquies de sant Nicolau,
traslladades aquí des de la ciutat turca de Myra. Són molts els qui no saben que Nicolau de Bari va gaudir
d’una devoció tan estesa a l’època medieval que la seva biografia es va fer servir per a inventar el
personatge de Santa Claus (potser més conegut com “Pare Noel”). Bari li va dedicar un dels seus edificis
més emblemàtics: la chiesa di San Nicola (ss. XI-XII), que visitarem. El nostre periple pel centre històric
ens portarà fins al duomo (ss. XII-XIII), dedicat a sant Sabí, un dels millors exemples del romànic
normand malgrat la senzillesa de la seva façana. Aprofitarem per a visitar el subsol arqueològic de la
catedral, on hi ha restes d’estructures d’una basílica anterior, pavimentada totalment amb uns mosaics
que remunten al segle V dC. Acabarem les visites del dia al Museo Archeologico di Santa Scolastica,
dotat amb una interessant col·lecció arqueològica integrada per més de 30.000 objectes corresponents a
les cultures dàunia, messàpica, grega, romana i bizantina. Sopar lliure i allotjament a Bari.
27/10/2020. Bari – Canosa – Bari

Canosa di Puglia, capital de la cultura dels daunis
Un cop esmorzats, seguirem recorrent el traçat de la via Traiana adreçant-nos vers Canosa di Puglia,
una de les ciutats més antigues de la Itàlia meridional (habitada des del 6000 aC). Segons els mites
hel·lènics, la ciutat fou fundada per l’heroi homèric Diomedes, rei d’Argos, però l’arqueologia fa
protagonistes a les poblacions autòctones, els daunis, emparentats amb els veïns iapigis. Pel camí, ens
aturarem per a visitar dues de les infraestructures que permetien el desplaçament dels viatgers al llarg
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d’aquest camí: en primer lloc, l’arc de Trajà (s. II dC), que ha perdut el revestiment de marbre original;
i, després, el pont romà (s. I dC) sobre el riu Ofanto, que va estar en ús fins als anys setanta del segle
XX. A continuació, ens dirigirem vers el conjunt arqueològic “basilica di San Leucio” (s. VI dC),
entorn una església construïda sobre un temple d’època hel·lenística dedicat a Minerva que, com a
paviment, conserva un delicat mosaic de tessel·les blanques i negres. Completarem el programa matinal
visitant el complex d’hipogeus Lagrasta (s. IV-I aC), una interessant agrupació de tombes subterrànies
a les quals s’accedeix per mitjà d’un corredor a l’aire lliure. Per la tarda, visitarem el baptisteri de San
Giovanni (s. IV), un immens edifici de planta dodecagonal organitzat entorn quatre càmeres que li
confereixen un aspecte de creu grega. I acabarem les visites del dia a l’hipogeu del Cerber (s. IV aC),
un recinte funerari excavat al subsol argilós de Canosa, organitzat entorn un passadís descendent vers al
qual desemboquen les quatre cambres sepulcrals. A l’entrada d’una de les habitacions, hi ha un fresc amb
diverses figures, entre les quals el mitològic gos de tres caps que dóna nom a l’hipogeu. A l’hora
convinguda, retorn a Bari. Sopar lliure i allotjament a Bari.

28/10/2020. Bari – Ordona – Manfredònia – Bari

Herdònies i la fúria destructora d’Hanníbal

Després de llevar-nos i de refer-nos amb un bon esmorzar, continuarem recorrent la via Traiana i ens
endinsarem a l’interior de la península Italiana. El nostre camí ens portarà fins Ordona (l’antiga
Herdoniae), un dels escenaris dels combats entre Hanníbal i les forces romanes durant la Segona Guerra
Púnica. Precisament, per la seva fidelitat a la república romana, aquesta ciutat fou cremada pels
cartaginesos en el 210 aC. Constituïda com a municipi romà en el 89 aC, Ordona va arribar a la seva etapa
d’esplendor a l’època imperial, gràcies, precisament a la seva inclusió en el traçat de la via Traiana. És per
això que aquí podrem visitar un jaciment arqueològic de notables dimensions que inclou unes muralles,
un conjunt termal, un mercat, una zona de magatzems que mostra la vitalitat del comerç que
circulava per la via Traiana i, entorn del fòrum, les característiques tabernes que tant animaven la vida
del poble romà en aquells temps. Abans de marxar també ens aproparem al seu amfiteatre (s. I dC),
que va quedar molt perjudicat pel terratrèmol de l’any 364 dC, després del qual la ciutat fou
progressivament abandonada. Un cop acabades aquestes visites, farem via vers el Museu Nacional de
Manfredònia, que conté una col·lecció molt autèntica i única dels habitants preromans d’aquesta zona,
especialment, les molt singulars esteles funeràries dàunies. Un cop acabades les visites retornarem a Bari.
Sopar lliure i allotjament a Bari.
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29/10/2020. Bari – Venosa – Mirabelle Eclanum – Benevento

Passant de la via Traiana a l’Àpia

Després d’esmorzar, continuarem el nostre periple per la via Àpia vers Venosa, ciutat fundada pels romans
en el 291 aC després d’arrabassar aquest territori als samnites. En el 208 aC, Anníbal va derrotar aquí al
cònsol Marc Claudi Marcel, un dels avantpassats de l’emperador Claudi. Aquí visitarem les catacumbes
jueves (ss. III-VII dC), un monument molt interessant per la informació que proporciona sobre el gènere
de vida dels membres d’aquesta comunitat en el punt de transició entre el món antic i el medieval. A
continuació, acabarem el programa de visites matinal al parc arqueològic de la “chiesa incompiuta”
(s. XII), una església de gran bellesa arquitectònica erigida per a substituir l’església paleocristiana
precedent, que s’havia quedat petita, amb unes dimensions molt més monumentals i amb uns materials
més rics i luxosos. Després de dinar, visitarem les ruïnes del jaciment antic d’Aeclanum (avui dia Mirabelle
Eclanum).

La ciutat fou fundada al segle III aC pels hirpins, una de les tribus samnites, en una estratègica posició
que controlava el pas de la via Àpia. Saquejada per Sul·la en el 89 aC, no fou fins el 120 dC que la ciutat
va revifar, de la mà de l’emperador Adrià, qui la va constituir com a colònia de dret romà amb els noms
de Èlia Augusta Eclanum, amb una extensió de 18 hectàrees. El jaciment conté algunes restes molt
interessants del seu passat romà, cas de les termes públiques; la plaça del mercat, que estava cobert;
les muralles, que en algun dels trams conservats arriben als 10 m; el taller d’un vidrier; una gran domus
del segle I dC; i una basílica paleocristiana. Al segle V, la ciutat era seu episcopal i un dels seus bisbes,
Julià, es va convertir en un famós heresiarca per la seva controvèrsia amb Agustí d’Hipona sobre el pecat
original. Un cop acabades les visites del dia ens dirigirem vers Benevento, important centre de
comunicacions on la via Àpia s’unia amb la Traiana. Sopar lliure i allotjament a Benevento.
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30/10/2020. Benevento

Benevento, la ciutat dels vents propicis
Un cop refets de tanta travessa feta amb un bon esmorzar, avui passarem el dia sense moure’ns de
Benevento, una ciutat que, en origen, es deia Malevento, pels forts vents que assotaven la regió. Ara
bé, després que els romans aconseguissin allà una victòria contra els elefants del rei epirota Pirros (275
aC), li van canviar el nom pel que ara porta. Les tradicions antigues deien que havia estat l’heroi homèric
Diomedes qui havia fundat la ciutat, però el cert és que aquest honor pertoca a al tribu dels oscos, una
tribu indoeuropea emparentada amb els llatins. Els romans s’hi van instal·lar en el 268 aC i no fou fins als
temps de Neró (s. I dC) que va adquirir el rang de colònia, amb els noms de Júlia Augusta Concòrdia Fèlix
Beneventum. La ciutat també va resultar molt important a l’alta edat mitjana, quan va convertir-se en la
capital d’un poderós ducat que va funcionar com a protector de la santa seu romana. Tota aquesta història
queda resumida en els edificis que visitarem durant el dia: el teatre romà (ss. II-III), remodelat per
Caracal·la i recobert amb rics marbres; l’arc triomfal (s. II dC), construït per Trajà i un dels exemples
més bells d’aquesta mena de construccions; el criptopòrtic, o pòrtic subterrani; les termes; i el “Bue
Apis”, una simpàtica estàtua antiga que representa aquesta divinitat egípcia. Del seu passat medieval
resulta interessant la Port’Arsa, un dels accessos a la ciutat medieval, que integra les restes d’una porta
romana; el duomo (s. XII), dedicat a Santa Maria i un bonic exemple del gòtic local; la chiesa di
Sant'Ilario (ss. VI-VII), una de les més antigues d’Itàlia; i la chiesa di Santa Sofia (s. VIII), un dels
exemples més rellevants de construcció eclesiàstica longobarda. Fora de la ciutat visitarem el Ponte
Leproso, sobre el qual passava la via Àpia abans d’entrar a la ciutat. Sopar lliure i allotjament a Benevento.

31/10/2020. Benevento – Minturno – Palestrina – Roma

Palestrina, joia del mosaic romà

En el dia d’avui, agafarem la via Àpia en el seu tram final fins a Roma. Pel camí, ens aturarem a Minturno
(l’antiga Minturnae), un important centre aurunc dedicat al culte a la nimfa Marica, aquella que “brilla sota
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la llum del Sol”. Roma es va apoderar de la regió durant les guerres samnítiques (314 aC) i va convertir
el poblat en una colònia (295 aC). Des d’aleshores, Minturno es va convertir en un dels llocs d’estiueig
preferits per l’aristocràcia romana i es va omplir de vil·les marítimes. D’aquells temps, es conserva un bon
tram de les arcades de l’aqüeducte de Vespasià (s. I dC), que fornia aigua a aquestes residències i,
també, a les termes de la ciutat. Un cop a Minturno, caminarem per les seves empedrades vies fins el
fòrum, dominat pel temple principal de la vil·la (el Capitoli) entorn del qual es troben la resta d’edificis
significatius com ara el teatre, on es diu que hi havia una estàtua del famós general Escipió l’Africà, o el
mercat, pels comerciantes que traficaven tot al llarg de la via Àpia. Un cop acabades aquestes visites,
seguirem fins una altra de les etapes d’aquesta via: Palestrina (l’antiga Praeneste). Allà hi havia
l’imponent santuari de la Fortuna Primigènia (s. II aC), elevat sobre sis terrasses artificials
connectades mitjançant escalinates, que es considera el millor exponent de l’arquitectura monumental
romana d’època republicana. Sobre la terrassa més alta al segle XII es va bastir el palazzo Colonna
Barberini, que avui dia és la seu del museu arqueològic. Allà podrem extasiar-nos en la contemplació
d’un dels mosaics romans més grans i elaborats, que representa el recorregut del riu Nil ambientat amb
diverses escenes de vida quotidiana i conjunts d’animals salvatges. Després d’això, continuarem fins a
Roma, punt final de la via Àpia, però no del nostre viatge, encara! Sopar lliure i allotjament a Roma.

01/11/2020. Roma – Grottaferrata – Nemi – Albano Laziale – Barcelona

El llac Albano, centre original de la civilització romana

El nostre darrer matí a Itàlia el dedicarem a recórrer la regió dels Monts Albans, dominada pel llac Albano
i la residència papal de Castelgandolfo, erigida sobre les ruïnes d’Alba Longa, solar original dels romans i
seu del llinatge mític d’Enees. Després d’esmorzar, sortirem vers Grottaferrata, on s’ubica l’abadia de
San Nilo (s. XI), que conserva totalment íntegra l’estructura original de l’any 1004, amb unes poques
parts restaurades al segle XX, i que a l’interior exhibeix un iconòstasi de marbre de Gian Lorenzo Bernini.
A continuació, ens dirigirem vers el llac Nemi, en el territori de l’antiga ciutat d’Arícia, on a l’antiguitat hi
havia un temple a Diana Aricina (ss, II-I aC; també coneguda com “Diana Nemorese”) que es va
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convertir en el centre religiós per a la reunió de la Lliga Llatina després de la destrucció d’Alba Longa (s.
VII aC). Del llac es van recuperar dues naus votives (de 64 i 71 m de llarg, respectivament), que s’hi van
enfonsar a propòsit en temps de Calígula com una ofrena a la deessa. Avui dia s’exhibeixen al Museu
dels Vaixells Romans (Museo delle Navi Romane), que visitarem. Des d’allà ens adreçarem vers Albano
Laziale per tal de visitar la tomba dels Curiacis, tres germans aricis que van perdre les seves vides
lluitant en combat singular contra els Horacis, tres germans romans; les catacumbes de San Senatore
(s. II dC), originalment, unes pedreres de tova fins que els cristians van començar a enterrar-s’hi; i les
cinc cisternes, conegudes popularment com “Cisternoni” (de 20 x 30 m cadascuna), que
emmagatzemaven l’aigua, procedent de tres aqüeductes, destinada a les termes de Caracal·la. A
continuació, ens adreçarem vers Castelgandolfo, on gaudirem de les vistes panoràmiques del llac i dels
Monts Albans. Després de dinar gaudirem de temps lliure per a recórrer els carrers de la vil·la fins al
moment de traslladar-nos vers l’aeroport de Fiumicino i iniciar el retorn a casa. Un cop arribats, fi del
viatge i dels nostres serveis.

Condicions de reserva i pagaments
Pagaments:
1) 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.
2) 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.
3) El darrer pagament (fins a arribar a l’import total del viatge) haurà de fer-se, com màxim, un mes abans de
la sortida del viatge.
Les dates concretes de cada pagament es comunicaran directament en el seu moment a les persones que hagin
reservat plaça en el viatge. Les dades bancàries són les següents:
CAIXABANK
c /c: ES75 2100-1358-11 0200237631
Beneficiari: MALAIKA Viatges SL
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Documentació:
1) 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.
2) Es imprescindible disposar de DNI o PASSAPORT amb un validesa mínima de 06 mesos des de la data
d´entrada. S´aconsella viatjar provist d´ambdós documents i custodiar-los en llocs separats ja que en cas
de pèrdua o robatori disposarà de l´altre a efectes d´identificació.
3) 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 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 la reserva del qual
sol·licita. 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, (50 € per persona), 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 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 (aquesta agència cobra
50€ de despeses de gestió per persona), les despeses d'anul·lació (ocasionats als diferents proveïdors turísticsmajoristes, companyies aèries, etc.-) i una penalització consistent en el 5 % de l'import total del viatge si l'anul·lació
es produeix entre els 15 i els 11 dies naturals anteriors a la data d'inici del viatge el 15 % si es produeix entre els
10 i 3 dies naturals, en el 25 % si es desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100 % si no es presenta a la hora
prevista per a la sortida.
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 telèfons: www.maec.es (Tel.: 91.379.97.00)
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