Presentació
A Malaika Viatges i Arqueonet volem que els nostres viatgers i viatgeres gaudeixin, al màxim, de les
vivències, somnis i històries compreses en tot periple dissenyat i preparat pel nostre equip de
professionals. És per això que, com a novetat en el món del viatge, el present itinerari està concebut,
dissenyat i guiat per un assessor científic i tècnic; un reconegut arqueòleg, naturalista, explorador i
professor universitari que, juntament amb el nostre equip, està a total disposició de l’expedicionari:
parlem del Jordi Serrallonga.
Professor especialista
Jordi Serrallonga
Arqueòleg, naturalista, explorador, escriptor i professor universitari del Grau
d’Antropologia i Evolució Humana de la Universitat Oberta de Catalunya i també
imparteix classes del Màster de Periodisme de Viatges de la Universitat Autònoma de
Barcelona i també del Màster de Primatologia de la Universitat de Girona.
Dirigeix HOMINID Grup d’Orígens Humans i és assessor habitual del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona a més de treballar com a col·laborador científic en
diverses institucions.
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Programa detallat
Dia 1. Barcelona – Madrid – Plasència
Inici de l’expedició
Des de Barcelona, sortirem en tren fins a Madrid. Un cop a la capital, tindrem el nostre autocar que ens
esperarà per portar-nos a l’Hotel Palau Carvajal Girón. L’estada en aquest palau renaixentista històric
de finals del segle XVI, declarat Bé d’Interès Cultural, permetrà a Jordi Serrallonga, el guia científic i
professor especialista d’aquest viatge, reunir a tots els expedicionaris i expedicionàries a la sala de
conferències: el lloc idoni per a una breu xerrada sobre les diferents temàtiques que es desenvoluparan
al llarg d’aquest periple. I diem breu perquè en un municipi com Plasència, hem de tenir temps per fer
una ruta a peu entre palaus i temples que són candidats pel títol de Patrimoni de la Humanitat.
Plasència va ser un enclavament important durant l’ocupació musulmana i posterior reconquesta, de
manera que caminar pels seus carrers, places i avingudes suposa un viatge amb la màquina del temps.
Dia 2. Plasència – Monfregüe – Plasència
Rere el rastre d’en Fèlix Rodríguez de la Fuente
Un cop esmorzats començarem la nostra segona jornada d’expedició. Farem un recorregut per la
geologia, flora i fauna de l’extraordinari Parc Nacional de Monfragüe.

Alguns de nosaltres hem crescut amb els programes de RTVE de Fèlix Rodríguez de la Fuente; l’eminent
naturalista que va protagonitzar la sèrie “L’home i la terra”, i que va dirigir i coordinar l’enciclopèdia
‘Fauna”. Si més no, segur que n’hem sentit a parlar.
Per això, aprofundirem en alguns dels miradors on avui es troba la colònia més gran de voltors comuns.
Aquestes aus de gran envergadura i fascinant vol –no sempre apreciat pels éssers humans–, són uns
dels contenidors més eficients de la natura. Sense elles, els cadàvers d’altres animals podrien provocar
plagues i epidèmies. Aprofiten els corrents d’aire calent per estendre l’envergadura i lliscar en cercles a
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la recerca de carronya. Intentarem ubicar els seus nius per observar-los amb binoculars, així com
localitzar-los en ple vol.
Des dels miradors es tenen unes vistes espectaculars dels relleus i paisatges del parc, alhora que
gaudirem d’una absoluta immersió en l’entorn natural. Entre les moltes meravelles que podem trobar –
Monfragüe no és un zoològic i no sempre es pot estar segur del que veurem i el que no–, es destaquen
els cérvols, cigonyes negres, agrons, corbs marins, voltors negres, l’àguila imperial i una altra au
rapinyaire que sempre ha fascinat el nostre guia: l’aufrany.

a l’Àfrica, l’aufrany fa servir pedres per trencar la closca dura d’ous d’estruç, una tècnica que perfecciona
al llarg del seu desenvolupament i que va ser estudiada i filmada en un dels documentals més celebrats
de Fèlix Rodríguez de la Fuente.
Dinar reservat al preciós restaurant Hospedería a Monfragüe, dins del parc.
Passarem la resta de la tarda al parc, fins a la posta de sol, mentre continuem descobrint més aspectes
del nostre naturalista més internacional.
Dia 3. Plasència – Guadalupe – Trujillo
Viatge al passat
Esmorzarem i començarem, a bord del nostre transport, un viatge cap al passat. Un viatge per la història
que, a la seva primera etapa, ens farà parar a l’antiga calçada romana paral·lela al riu Tajo: allà s’hi
troben ubicades les restes arqueològiques, d’època romana, d’Augustobriga.
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Només queden uns quants vestigis però, entre ells s’hi troben les importants ruïnes de la Cúria de
Talavera la Vella, població que avui dia, resta sota les aigües.
I de l’Antiga Roma ens desplaçarem, a través del temps, fins a l’Època Medieval, concretament, fins al
segle XIV, d l’època d’Alfons XI. La trajectòria d’aquest rei està estretament vinculada amb el Reial
Monestir de Santa Maria de Guadalupe, ja que el santuari i l’església originals –precursors del monestir–
van ser iniciativa del monarca per tal de protegir i adorar a la Mare de Déu de Guadalupe. I és que la
província de Càceres va ser, en aquell temps, un veritable mosaic de cultes: des dels pagans de la
prehistòria i del món antic, passant per l’islam i el cristianisme de l’Època Medieval.
Després de dinar farem cap a Trujillo per poder descansar a les nostres habituacions i disposar de
temps per poder passejar per la Plaça Major i els seus voltants.
Dia 4 i 5. Trujillo – Mèrida
En l’època de l’antiga Roma
A la pel·lícula de Ridley Scott “Gladiator”, el general Maximus (Russel Crowe) revela que és originari
d’Hispània, concretament d’Augusta Emèrita. I aquesta no és una altra que l’antiga Mèrida. Per tant,
amb motiu de la nostra quarta jornada d’expedició, i com si es tractés d’una màquina del temps, podrem
submergir-nos en aquells moments en els quals els tentacles de Roma es van estendre per una gran
extensió del planeta.
Concretament, Emerita Augusta va ser la capital d’una de les províncies romanes de la Península Ibèrica:
Lusitania. Una ciutat pròspera i influent que encara ens mostra les restes del seu famós teatre,
amfiteatre, banys termals, diversos temples i altres construccions religioses.
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Així, després d’una visita als monuments històrics més destacats de Trujillo, viatjarem cap a Mèrida. Allà
estarem a la pell de l’arqueòleg, al més pur estil d’Indiana Jones o Adéle Blanc-Sec (però sense espoliar
cap tomba ni robar cap objecte), i amb el nostre arqueòleg i guia naturalista, aprendrem com
treballaven els detectius del passat, a través de les tècniques d’excavació i investigació modernes.
I des de l’antiguitat, sense sortir de Mèrida, farem un recorregut per altres etapes de la història que es
representen a la ciutat a través dels seus interessants monuments. Un itinerari arqueològic, històric i
cultural que continuarà durant el cinquè dia de l’expedició, i és que, el recinte romà d’Emèrita Augusta
és, afortunadament, molt extens.
A més a més, és imprescindible una visita al Museu Nacional d’Art Romà.
Dia 6. Mèrida – Madrid – Barcelona
Tornada a Barcelona
Sortida al matí, amb destinació a Madrid. A prop de l’estació de l’AVE d’Atocha, es disposarà de temps
lliure per dinar o per gaudir d’un breu passeig pel proper Barri de les Lletres fins que sigui el moment
d’agafar el nostre tren de tornada a Barcelona.
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Preus
Preu per persona habitació doble: 1.625 €
Suplement per habitació individual: 275 €

Pla de vols
Pendents de determinar.
Allotjaments
PLASÈNCIA – Hotel Palacio Carvajal Girón
www.palaciocarvajalgiron.com/es

Grup
Mínim: 15 persones
Agència gestora

TRUJILLO – Hotel Izan
www.izanhoteles.es/es/hoteles/hotel-izan-trujillo#hotel
MÈRIDA – Hotel Boutique & SPA Adealba
www.adealba.es

Inscripció i reserva
Per fer la reserva de places cal seguir els següents
passos:
Preinscripció. Per qualsevol de les següents vies:
• E-mail: a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant com a títol del missatge “Inscripció
viatge Extremadura” i indicant clarament les
dades de cada participant que s’inscriu (nom i
cognoms, e-mail i telèfon de contacte).
• Pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html. Allà
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, al carrer
Sepúlveda 79 de Barcelona.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre
d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
Reserva: un cop fetes les preinscripcions ens
posarem en contacte amb tots els preinscrits per tal de
portar a terme els tràmits de reserva (primers
pagaments i requeriments de documentació).

Serveis inclosos
• Acompanyament durant tot el viatge del professor
especialista d’Arqueonet Jordi Serrallonga.
• Xerrades temàtiques del guia científic, J
Serrallonga, de l’expedició sobre el terreny.
• Bitllet de tren AVE, en classe turista, Barcelona –
Madrid – Barcelona (horaris pendents de
determinar).
• Transport privat en autocar durant tot el circuit,
des de i fins a Madrid.
• Conferència introductòria per part d’en Jordi
Serrallonga.
• Estada d’1 nit a Trujillo, a l’Hotel Izan, en règim
d’allotjament i esmorzar.
• Estada de 2 nits a Mèrida, a l’Hotel Boutique & SPA
Aldealba, en règim d’allotjament i esmorzar.
• Visita al Parc Nacional de Monfragüe, en vehicles
4x4, amb prismàtics per a aquells que els hi calgui,
i un telescopi terrestre per cotxe.
• Dinars a Plasència, Monfragüe, Guadalupe, Trujillo
i Mèrida.
• Entrades i visites al Monestir de Guadalupe, recinte
romà de Mèrida i Museu Nacional d’Art Romà de
Mèrida.
• Propines.
• Assegurança
d’assistència
sanitària
i
de
cancel·lació fins a 2.000€.
• Documentació de viatge.
Serveis no inclosos
• Begudes en els àpats.
• Extres personals.
• Altres serveis no indicats a l’apartat “Serveis
inclosos”.
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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 1102 0023 7631
Beneficiari: MALAIKA Viatges, SL
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) 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.
3) Qualsevol canvi en relació al passaport (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 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, 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
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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).
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
turístics- majoristes, 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 flota
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 a les següents pàgina web i telèfon: www.maec.es (Tel.: 91 379 97 00).
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