Presentació
Empúries és l’únic jaciment arqueològic de la Península Ibèrica on conviuen les restes d’una ciutat grega,
Empòrion, amb les restes d’una ciutat romana, Emporiae. És també la porta d’entrada de la cultura clàssica
al nostre país: 10 segles d’història que van transformar per sempre els antics pobles ibers que hi habitaven.
Durant aquest cap de setmana, i de la mà del Dr. Carles Buenacasa com a expert acompanyant, recorrerem
el jaciment d’aquelles cultures que el van habitar i transformar. Aquest espai privilegiat ens permetrà, en
una sola vista, entendre l’evolució de l’urbanisme grec i romà i ser conscients del moment històric que va
representar un punt d’inflexió a la Península Ibèrica.
A més, i amb la voluntat de que pugueu gaudir com mai d’aquesta visita, tindreu l’ocasió veure aquest
jaciment, com mai abans l’heu vist: des de l’aire, fent una volta amb helicòpter, podent així tenir una
panoràmica única del jaciment, de la ubicació del port, de la disposició de la ciutat grega i romana i de
l’espectacular context geogràfic en el què es troba.
Durant el cap de setmana també realitzarem tot un seguit d’activitats, tals com xerrades i tallers que ens
ajudaran a apropar-nos a la cultura grecoromana d’Empúries.
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Professor especialista

Dr. Carles Buenacasa Pérez
Llicenciat en Geografia i Història (especialitat de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia), actualment és Doctor en Història Antiga, amb menció de doctorat
europeu. A més a més, és Professor Agregat al Departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de Barcelona (UB), on imparteix classes en diversos graus i màsters
de la universitat.

Jaciment arqueològic
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Programa detallat
13/11. Barcelona – Empúries

Fem cap a Empúries!

A les 18h ens trobarem tots davant de la seu d’Arqueonet amb l’equipatge apunt per sortir cap a Empúries
amb autocar. Recordeu que durant tot el viatge s’ha de dur posada la mascareta i que no està permès
menjar dins el vehicle.
Un cop a Empúries, farem cap a l’Hostal Spa Empúries, que serà la seu de la nostra trobada durant
aquest cap de setmana temàtic dedicat al món grecoromà.
Sopar inclòs al restaurant de l’hotel.
14/11. Empúries
D’ Empòrion a Emporiae: del comerç a la conquesta.
Després d’esmorzar, a les 9h, ens trobarem tots a la sala Pinars de l’Hostal, una còmoda i àmplia sala
que dóna a un pati de palmeres, per assistir a una xerrada introductòria de la mà del professor Carles
Buenacasa en la que realitzarem una primera presa de contacte amb el jaciment.

A les 10h iniciarem una visita guiada que ens portarà de la ciutat grega a la romana i finalment al
Museu on podrem veure les peces de la col·lecció. Finalitzada la visita, podrem realitzar una visita
exclusiva, per torns, als magatzems del museu, acompanyats d’un especialista que ens parlarà,
breument, de les tasques conservació i emmagatzematge de les peces trobades al jaciment que acabarem
de visitar.
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A quarts de tres dinarem a l’Hostal i tindrem una estona per descansar abans d’iniciar les activitats de la
tarda.
Sobre dos quarts de cinc, el professor Carles Buenacasa durà a terme una conferència a la sala Pinars
de l’Hostal que finalitzarà amb un taller de mosaics en el qual aprendrem els secrets d’un art molt més
complex del que sembla a simple vista.

Quan finalitzi l’activitat tindreu temps lliure per gaudir de l’spa de l’hostal o per fer qualsevol altra activitat
que us vingui de gust, per exemple una passejada fins a Sant Martí d’Empúries on també podreu sopar.
Sopar per lliure, no inclòs.
15/11. Empúries –Barcelona

Empúries a vista d’ocell: una visita única i espectacular des de l’aire
Després d’un esmorzar tranquil i pausat per recarregar forces després de les activitats del dissabte, ens
dirigirem fins al lloc on ens espera el nostre helicòpter per poder sobrevolar el jaciment grecoromà i
veure’l des d’una perspectiva única que ens permetrà entendre molt millor la planimetria de les dues
ciutats que van conformar part del llegat clàssic del nostre territori. Apart del jaciment, farem una vola
més àmplia per a gaudir d’una immillorable vista d’aquesta part sud del golf de Roses.

Finalitzada l’activitat tornarem a l’hotel per recollir les maletes i, a l’hora indicada, agafar l’autocar amb
destí a Barcelona.
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Preus
Preu per persona habitació doble: 725 €
Suplement per habitació individual: 157 €

Allotjament
Hostal Spa Empúries
https://hostalempuries.com/?lang=ca

Grup
Mínim: 10 persones
Màxim: 15 persones
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
sortida Empúries” 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).

Paga i senyal per a confirmació de la plaça
La paga i senyal de 250 € s’ha de fer efectiva en el
moment de la reserva. Es pot efectuar de dues
maneres:
 Presencialment, en efectiu o en targeta de crèdit,
a Arqueonet (C/Sepúlveda 79 de Barcelona, de
dilluns a dijous de 10h a 14h i de 16h a 20h).
 De forma no presencial, realitzant un ingrés al
compte corrent de CaixaBank ES29 2100 0212 1802
0031 6077, indicant molt clarament el nom i
cognoms de la persona inscrita i el nom i dates
del viatge.

Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del professor
especialista d’Arqueonet Carles Buenacasa.
 Visita guiada al jaciment d’Empúries amb les
explicacions del professor Carles Buenacasa.
 Visita guiada al MAC-Empúries amb el professor
Carles Buenacasa.
 Visita privada als magatzems del MAC-Empúries
amb un especialista del museu.
 Dossier cultural.
 Trasllat en autobús de Barcelona-EmpúriesBarcelona.
 2 nits en règim d’allotjament i esmorzar a l’Hostal
Spa Empúries.
 Sopar a l’Hostal Spa Empúries el divendres 13.
Begudes incloses (aigua, cafè i te).
 Dinar a l’Hostal Spa Empúries el dissabte 14.
Begudes incloses (aigua, cafè i te).
 Visites, activitats i entrades segons programa.
 Assegurança de viatge i per COVID19.

Serveis no inclosos





El sopar del dissabte 14/11.
El dinar del diumenge 15/11.
Extres personals.
Tot allò no especificat a l’apartat “Serveis inclosos”.
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Activitat
annexa a la
sortida
Cultura i natura des de l’aire.
Vol en helicòpter Montmeló – Empúries - Montmeló
Diumenge 15 de novembre de 2020
Com a activitat relacionada però independent a l’anterior, us oferim una altra proposta que consisteix en un vol en
helicòpter amb sortida a Montmeló i arribada a Empúries i tornada també en helicòpter de nou cap a Montmeló el
mateix dia. Al llarg dels 30’ de vol sobrevolareu el Vallés i resseguireu la costa del Maresme i la Costa Brava gaudint
d’unes vistes espectaculars fins arribar al jaciment grecoromà d’Empúries. Allà us estarà esperant el nostre
especialista per fer-vos una visita privada al jaciment i redescobrir el nostre passat abans de tornar a agafar
l’helicòpter per volar de nou a Montmeló.
El programa d’aquesta activitat és el següent:
 Sobre les 9h del matí haureu d’arribar a l’heliport del Circuit de Catalunya de Montmeló per compte propi
 Sobre les 10h sortirem des de l’heliport de Montmeló amb helicòpter fins a Empúries sobrevolant la costa. Un cop
allà farem una visita al jaciment guiats pel Dr. Carles Buenacasa. Acabada la visita, tornarem amb l’helicòpter a
Montmeló, arribant sobre les cap a les 13h.
Preu
380 € per persona
Grup
Mínim: 1 persona
Màxim: 3 persones
Inscripció i reserva
Per fer la inscripció i reserva de places podeu contactar
amb nosaltres per les vies indicades en la pàgina
anterior.
Serveis inclosos
 Vol d’anada i tornada en l’helicòpter
 Visita guiada al jaciment i museu d’Empúries
Serveis no inclosos
 Extres personals.
 Tot allò no especificat 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.
Documentació:
1) En el moment de la formalització de la reserva haurà de lliurar-se una còpia escanejada del DNI (que també
s’haurà de portar a sobre en el moment del viatge).
2) 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 DNI (per pèrdua, renovació...) haurà de comunicar-se a Arqueonet Cultura
SLNE 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 programa, 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, en el seu cas, 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 del viatge explicat en aquest programa/ oferta ha estat realitzada per Arqueonet Cultura SLNE,
amb domicili a C/ Llibertat, 6 Bx, 08380, Malgrat de Mar, CIF B65110256, telèfon: 667 01 33 52 i correu electrònic:
arqueonet@arqueonet.net 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, Arqueonet Cultura SLNE, 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 Arqueonet Cultura SLNE, 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
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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).
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 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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