Presentació
Al segle XIX un naturalista de renom, Charles Robert Darwin, va arribar a les Illes Galápagos embarcat en
el famós HMS Beagle. Gràcies a les observacions que va realitzar en aquest mític arxipèlag, al costat de
moltes altres experiències i estudis, anys més tard desenvoluparia una idea que va canviar per sempre no
només la història de la ciència sinó també la història i pensament de la humanitat: la Teoria de l’Evolució.
En Jordi Serrallonga ens proposa un viatge naturalista per seguir la petja d’en Darwin a les Illes Galápagos
i les conclusions que el van portar, el 1859, a escriure “L’Origen de les Espècies”. És un viatge que segueix
una ruta nova i exclusiva. Així, a Galápagos ens oblidarem dels tradicionals creuers per recórrer les illes
amb base a terra ferma. Els viatgers entraran en contacte de forma més directa i intensa amb el patrimoni
natural d’aquestes illes que van canviar la nostra forma de veure i entendre el món; descobrirem el mateix
gran laboratori de la biodiversitat que, un segle i mig més tard, encara es manté intacte als nostres ulls.
Professor especialista
Jordi Serrallonga
Naturalista, arqueòleg, explorador, escriptor i professor universitari de la UOC i de la
UAB. A més, és assessor del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i col·laborador
científic a diverses institucions. També es dedica habitualment a la divulgació.
Aquesta faceta, de fet, l’ha dut a comissari de diferents exposicions, impartir
nombroses conferències i escriure llibres destinats al gran públic. A més a més, és
autor, assessor i guia d’expedicions.
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Programa detallat
13/8. Barcelona – Madrid – Quito

Sota el volcà: una ciutat als peus del Pichincha
A l’hora prevista, trobada amb el professor especialista del viatges a la Terminal 1 de l’aeroport de
Barcelona per embarcar en el vol amb destinació Quito, via Madrid.
Després d’unes hores sobrevolant l’Oceà Atlàntic, aterrarem a la capital d’Equador: Quito.
Aquesta primera nit a Quito, a més del preuat descans després d’un llarg vol (sopar inclòs), servirà per
aclimatar els nostres cossos a l’altura pròpia d’aquestes terres (la ciutat s’ubica a 2850 m sobre el nivell
del mar). I és que, com revela el paisatge circumdant, Quito és a la falda oriental del volcà actiu Pichincha
(a la serralada occidental dels Andes septentrionals de l’Equador), que fou objecte d’estudi per part
d’Alexander Von Humboldt quan va arribar a Quito l’any 1801.
14/8. Quito
Després d’esmorzar, farem una ruta de dia complet per Quito, en transport privat. Ens dirigirem cap a
l’antiga ciutat de Quito, on tindrem l’oportunitat de visitar en profunditat un dels llocs declarats
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. La ciutat que enamora a tot viatger i viatgera.

La visita comença a la Plaça de la Independència, on es troba localitzat el Palau de Govern, la Catedral
i l’Església del Sagrari. La nostra següent visita és l’Església de la Companyia (1605), en la qual podrem
admirar els seus fascinants altars tallats. Aquesta església és considerada com un dels millors exemples
de l’art barroc a Amèrica. La influència àrab es distingeix en els dissenys tallats en les columnes i en el
teginat. Després visitarem l’Església i el Monestir de Sant Francesc (1535), considerada com una de
les esglésies més antigues d’Equador. A més, aquí és possible trobar una valuosa col·lecció d’art que inclou
pintures, escultures i mobles, que daten d’abans del segle XVI.
Seguidament, ens dirigirem cap al turó de “El Panecillo”, on es troba situada la Verge que es considera
la guardiana de la ciutat. Des d’aquest indret podrem gaudir d’una bonica vista de la ciutat de Quito i dels
seus voltants.
El nostre periple inclou una visita a la ciutat de “La Meitat del Món”, un lloc monumental a tan sols 30
m de Quito. El topònim sembla tret d’una de les novel·les de Jules Verne; tot i que la realitat acostuma a
superar la ficció. Aquí veurem el monòlit que commemora una autèntica expedició: la primera missió
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geodèsica franco-espanyola-equatoriana que, el 1736, es va desplaçar fins a Equador (llavors, Regne de
Quito) per estudiar l’esfericitat de la Terra i el punt de pes de l’Equador (latitud 0)... la meitat del món.
Els seus integrants: Pierre Bouger, Louis Godin, Charles-Marie de la Condamine, Jorge Juan i Antonio
d’Ulloa i Pedro Vicente Maldonado, entre d’altres.
Al recinte de la Meitat del Món hi ha el pavelló francès on s’expliquen alguns detalls d’aquesta expedició
científica. Una expedició que va patir moltes penalitats però que va obtenir l’èxit, equivocant-se només
d’uns metres, en la determinació del punt exacte de pas de la línia equatorial. Per aquest motiu, la foto
que es fa tothom, amb un peu a l’hemisferi sud i un altre a l’hemisferi nord, davant el monòlit... no és
exactament la de la meitat del món.

El punt correcte passa per un recinte veí: el museu privat Inti Ñan. Encara que, tenint en compte que
l’expedició franco-espanyola-equatoriana del segle XVIII va haver de pujar perillosos volcans gelats amb
pesats telescopis, passar gana i fred, perills i malalties, la línia marcada a la Meitat del Món ja és tota una
fita.
15/8. Quito – Illa San Cristóbal (Illes Galápagos)

Rere la petja d’en Charles Robert Darwin i la teoria de l’evolució
Amb l’arribada del nou dia ens desplaçarem fins a l’aeroport internacional de Quito per agafar el vol que
ens portarà cap a les Illes Galápagos.
Al setembre de 1835 Charles Robert Darwin, durant el seu viatge de circumnavegació a bord del Beagle,
va desembarcar a l’Illa de Chatham, el nom que utilitzen els anglesos per denominar a la illa que els
equatorians coneixen com a San Cristóbal. La mateixa illa on nosaltres, més de 150 anys després, també
desembarcarem.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

4

Les Galápagos i l’Equador Continental. De Darwin a Alexander von Humboldt.
Després d’un lleuger esmorzar al petit hotel on haurem situat les nostres pertinences, iniciarem una
excursió fins a la “Lobería”; així disposarem d’una primera i impactant percepció naturalista de la zona.

A la Lobería –una mena d’escola bressol de mamífers marins- prendrem contacte amb les colònies
d’otàrids: els lleons marins (lobos, com els bategen allà). També realitzaran, aquells que ho vulguin, una
primera presa de contacte amb l’equip de snorkeling.
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A San Cristóbal, a més dels lleons marins, destaquen aus tals com el mim (sinsonte, en castellà); un petit
ocell capaç d’imitar el cant de moltes altres espècies i que compta amb una subespècie que només es
troba en aquesta illa. Alhora, és freqüent topar-se amb altres tipus d’aus: les famoses fragates. Però no
ens hem d’impacientar. A les Illes Galápagos, igual que va experimentar Darwin, hi anem a descobrir una
gran varietat d’espècies, i el d’avui és només el nostre primer dia a l’Arxipèlag.

16/8. Illa San Cristòbal (Illes Galápagos)

Un planeta viu: el naixement de les Illes Galápagos
Un cop haguem acabat d’esmorzar, realitzarem una excursió marítima que ens permetrà observar la
geologia i la fauna locals.
Darwin, no només es va fixar en la gran biodiversitat present a les Illes Galápagos, sinó que també va
poder estudiar com s’havia format aquest arxipèlag a partir de l’activitat volcànica que, encara avui dia,
es pot apreciar en els volcans actius d’altres illes. Cal tenir en compte que, a segle XIX es pensava que la
Terra només tenia uns 6000 anys d’antiguitat però gràcies al treball de geòlegs com Charles Lyell (Darwin
havia llegit la seva obra “Els Principis de la Geologia”, a bord del Beagle) era evident que el planeta tenia
molts més milers d’anys, fins i tot milions. A les Illes Galápagos, Darwin, finalment, tenia a la seva
disposició el millor escenari per situar-hi els actors que configurarien la seva Teoria de l’Evolució.
Nosaltres buscarem aquests primers indicis que Darwin va poder observar i estudiar, al llarg d’aquesta
excursió matinal.
A l’Arxipèlag podrem contemplar la geologia d’origen volcànic de totes les illes; una geologia que s’ha
traduït en bells i misteriosos paisatges. Ningú no es quedarà indiferent davant aquestes extraordinàries
vistes que són més pròpies de la ciència ficció que de la realitat.
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Continuarem la navegació (dinar tipus pícnic a bord, inclòs) fins a un illot que va impressionar especialment
a Darwin: El León Dormido.

Finalitzada la navegació, tornarem a l’hotel. Aquells que ho vulguin podran realitzar una sortida a peu amb
el nostre guia, en Jordi Serrallonga, que ens acompanyarà entre laves, sargantanes i cactus opuntia i
fragates, fins arribar a el Cerro Tijeretas, i a la platja Punta Carola, on descobrirem quelcom sorpresa
relacionat amb Darwin.
17/8. Illa San Cristóbal – Illa Floreana – Illa Isabela

Tots a bord: Rere la ruta del Beagle amb rumb a Floreana i Isabela
Avui ens embarcarem cap a l’illa Isabela, però abans de visitar-la, farem una parada en el nostre periple
a Floreana, una altra de les illes importants on va desembarcar Charles R. Darwin al llarg de la seva
expedició naturalista.
L’Illa Floreana és una de les cinc illes habitades per l’ésser humà a l’arxipèlag de les Galápagos: Santa
Cruz, San Cristóbal, Isabela, Floreana i Baltra. Si exceptuem aquesta última, i la petita dotació que es fa
càrrec de l’aeroport local, Floreana és l’illa amb menys habitants, encara que és Isabela la que ostenta la
menor densitat de població en ser la insula de major superfície. Aquestes dues illes, Isabela i Floreana,
són les que tenen més zones verges i desconegudes de tot l’arxipèlag de les Galápagos.
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Aquest paratge també ens permetrà endinsar-nos en conegudes històries tals com la que Melville ens
narra a la seva obra “Les Encantades”, un fabulós relat llarg al voltant de la crua geografia i història de
les “Illes Encantades” o les Galápagos. Alhora, per tots aquells afeccionats a les aventures de Sherlock
Holmes, Hercule Poirot o Miss Marple, aquest recòndit paradís tanca no només el misteri dels misteris de
la Història Natural, sinó també una sèrie de desaparicions i presumptes crims passionals que es van produir
dins el petit nucli de colons europeus que es van establir a Floreana. I així, entre històries i llegendes,
aprofitarem el nostre desembarcament per passejar per alguns dels llocs més paradigmàtics de l’illa abans
d’embarcar, de nou, i dirigir-nos rumb a la meravellosa Isabela.
La travessia marítima fins a Puerto Villamil (Isabela) és la millor oportunitat per observar la particular
geologia d’altres petits illots com, per exemple, Illa Tortuga i Cuatro Hermanos.
Constatarem una vegada més com l’activitat volcànica ha estat la responsable de la formació d’aquest
arxipèlag que és un veritable paradís natural, una joia de la biodiversitat, un indret reconegut com a
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. D’altra banda, durant la travessia, seguint el rumb del Beagle,
probablement ens trobarem amb dofins, tortugues marines, mantes, ratlles i, depenent de l’època,
balenes. Cal estar a l’aguait.

I, a la fi, la silueta d’Isabela a l’horitzó. Darwin en va quedar completament enamorat. Aquesta és l’illa
més gran de tot l’arxipèlag. Té un encant especial, un encís que atrapa al viatger, no tant perquè les
Galápagos també siguin conegudes com les Illes Encantades, sinó perquè la bellesa i virginitat del lloc ens
permet retrocedir al segle XIX i experimentar les sensacions que van desbordar a un jove Darwin l’any
1835. Cal recordar que, si bé és l’illa de més superfície de tot el conjunt, també és la menys densament
poblada, és per això que manté un aspecte similar al que van poder veure els primers exploradors científics
de les Galápagos.
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18/8. Illa Isabela (Illes Galápagos)

Darwin i Isabela... L’encís de les Illes Encantades
Avui, un cop ben esmorzats, ens embarcarem en una llanxa rumb a Las Tintoreras i La Lobería.
És habitual que les embarcacions de l’arxipèlag que reposen ancorades al moll, estiguin ocupades pel que
podríem anomenar “mariners fantasma” o “pirates del Carib quadrúpedes”: són els llops o lleons marins
que assalten, sense permís, els vaixells fondejats per així poder dormir sobre les cobertes o a ple caprici
de les seves necessitats, ja sigui prenent el sol o resguardant-se a l’ombra.

De camí a Las Tintoreras estarem atents per intentar localitzar algun grup de pingüins (l’espècie endèmica
i exclusiva de Galápagos gràcies als corrents freds que arriben a aquesta illa situada a l’extrem occidental
de l’arxipèlag); és gratificant observar la seva curiosa anatomia mentre escalen les roques després d’una
capbussada a la recerca d’aliment. Són els pingüins més septentrionals (millor dit, “equatorials”) del món.
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I, per què Las Tintoreras? Doncs perquè, un cop a terra ferma, a més de tenir l’oportunitat de veure
otàrids descansant a la platja de La Lobería, és molt possible que puguem contemplar uns bells esquals
–enormes tintoreres d’aleta blanca- que dormen al fons d’un petit i estret canal. L’escassíssima profunditat
els fa absolutament visibles i no és estrany poder observar com els joves i juganers lleons marins neden
entre els esquals i els desperten, colpejant-los suaument amb els seus musells, fins que el tauró afectat
es desplaça a una altra posició millor.

Tot això en un paisatge volcànic espectacular: una superfície terrestre que sembla un enorme pastís de
xocolata cruixent que seria impossible travessar fins i tot amb unes bones botes. Una superfície, a més,
plena d’iguanes que potser no distingirem, ja que tenen un extraordinària capacitat de mimetitzar-se amb
el seu entorn, fins que estiguin a escassos centímetres de la nostre presència.
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Per arrodonir el dia podem practicar snorkeling per intentar localitzar taurons d’aleta blanca; també llops
i tortugues marines, mantes, ratlles, peixos de diferents espècies, pingüins, etc. Depenent del dia, l’estació
i la temperatura, els animals que es deixen veure, canvien.

Aquells que optin per quedar-se a bord de les pangas (les típiques petites embarcacions de pescador de
les Galápagos), també gaudiran d’un bon espectacle: el guia se n’encarregarà.
Avui, un altre punt a destacar, el trobarem en el nostre allotjament: Casa Marita. Una casa situada davant
del mar, enmig d’una gegantina platja en forma de mitja lluna que regenta una extraordinària parella:
Marita i Ermagno. Sens dubte, l’allotjament preferit d’en Jordi Serrallonga per la seva ubicació però també
pel seu confort.
Després de descansar, a la tarda, realitzarem un agradable passeig, a través de les salines, fins al Centre
de criança de tortugues d’Illa Isabela.
Pel camí, travessant diferents tipus de vegetació, serà fàcil topar-nos amb iguanes marines, sargantanes
de les laves, pinsans, etc., i fins i tot, flamencs. Però en el si de la Història Natural també hi figura l’ésser
humà; els inicis de la colonització de l’Illa Isabela van ser tan difícils com diversos i tràgics. Una de les
funcions de l’illa fou precisament, la de presidi. Era una presó a cel obert que va acollir una colònia penal
agrícola que va funcionar des de l’any 1946 fins al 1959: 13 anys durant els quals va acollir uns 300
presoners traslladats des de l’Equador continental. D’aquest llegat només en queda l’anomenat “Muro de
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las Lágrimas”, una instal·lació de pedres volcàniques de basalt que fou construïda per presoners de la
colònia penal i que avui dia visiten els turistes que arriben a les illes.

19/8. Illa Isabela (Illes Galápagos)

Les laves del volcà Sierra Negra. La Gènesi del Galápagos al descobert.
Avui, un cop esmorzats, iniciarem una ascensió a peu (un trekking per un sender accessible) fins a la
caldera del volcà actiu Sierra Negra. Si bé potser és una excursió poc habitual per aquells que realitzen
la seva visita a l’arxipèlag amb creuer, el que es busca aquí és que el viatger pugui veure els paratges
més únics de les illes, indrets inoblidables que, a més, permeten a tot aquell que els visiti, conèixer a fons
aquest paratge únic al món.

El Sierra Negra té una caldera de 10 quilòmetres de diàmetre ple de lava solidificada. Constantment s’hi
alcen fumaroles de gasos provinents de l’interior del volcà.
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De forma pausada i amb calma, un cop a la zona alta, vorejarem la cresta de la gran caldera per, a
continuació, continuar fins al volcà Chico, travessant un paisatge volcànic d’extraordinària bellesa: colades
de lava, cràters, fumaroles, túnels naturals, etc. Un tipus de paisatges que va seduir a Charles R. Darwin;
de fet, el naturalista del Beagle, en les seves primeres investigacions i publicacions, es va centrar molt
més en la geologia que en la biologia.
Encara a la vora del Sierra Negra, gaudirem d’un dinar tipus pícnic i, ja a la tarda, baixarem per encaminarnos, de nou, a Puerto Villamil.
20/8. Illa Isabela – Illa de Santa Cruz (Illes Galápagos)

Pinsans i tortugues gegants: les claus de la selecció natural
Avui, després d’esmorzar, farem cap a Santa Cruz. Aquí, Jordi Serrallonga ens explicarà aquells elements
clau que va poder observar Darwin a l’arxipèlag; aquells elements que, anys més tard, després de la
circumnavegació de l’HMS Beagle, el van impulsar a esbossar els fonaments de la Teoria de l’Evolució
mitjançant la selecció natural.
Així, a bord de la nostra llanxa privada, navegarem des de l’Illa Isabela fins a Santa Cruz. Un cop allà
farem cap a la zona alta de l’illa per intentar observar, en el seu hàbitat natural i en estat salvatge, l’espècie
de tortuga gegant de Santa Cruz. Conèixer aquesta zona de l’illa també ens permetrà penetrar a l’interior
d’un dels molts túnels d’origen volcànic que hi ha al subsòl de l’illa.

Després de gaudir d’un dinar lleuger en una hisenda local de la zona alta, ens dirigirem cap a l’Estació
de Recerca Charles Darwin. Es tracta d’un centre d’investigació i conservació en el qual, entre altres
espècies animals, hi trobarem, altra vegada, les tortugues gegants, en aquest cas, procedents de diverses
illes. Aquí podrem contemplar, a molt poca distància, com les closques d’aquestes tortugues presenten
formes molt diferents entre una i altra illa. De fet, estar al costat d’aquestes tortugues gegantines, i veure
com es desplacen pausadament mentre es recorda la seva longevitat (poden viure més enllà dels 180
anys), és una se les sensacions que probablement perdurarà en la nostra memòria durant molt de temps.
Durant el nostre camí fins a l’Estació de Recerca, també ens trobarem amb diverses especies de pinsans.
Uns pinsans que, a nivell genèric, ja haurem observat a les Illes de Sant Cristòbal, Isabela i Floreana. Ara
bé, presenten petites variacions en la forma i la grandària dels seus becs: aquest és el millor reflex de
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com, davant condicions ecològiques diferents i un avantpassat comú, les espècies evolucionen per
adaptar-se a l’entorn.
21/8. Illa de Santa Cruz (Illes Galápagos)

Visitant un “Món Perdut”: El Paradís de les iguanes marines
Avui, després d’esmorzar ens endinsarem a Bahía Tortuga.
Aquí, si tenim en ment la novel·la d’Arthur Conan Doyle, “El Món Perdut”, ens sentirem, en certa manera,
com els protagonistes de la història ja que, Bahía Tortuga és, sens dubte, un Món Perdut molt particular.
Començarem amb un tranquil passeig entre els boscos d’ opunties i cactus gegants que ens conduirà fins
a un enorme platja de sorres blanques. Aquí, al costat dels manglars i les roques volcàniques negres, hi
passegen animals que ens transporten, amb certa facilitat, a paisatges mítics antediluvians: les iguanes
marines. Prenen el sol sobre la sorra i reposen camuflades en els blocs de lava mentre expulsen la sal per
les seves fosses nasals després de sortir del mar.

Seguint el camí entre els cactus i les opunties gegants i les iguanes que hem d’anar esquivant per no
molestar-les quan dormen, arribarem a la petita cala on nien els mascarells de potes blaves.
En aquesta platja, tots aquells que ho vulguin, tindran temps per gaudir d’un bany al mar o bé passejar
per conèixer millor la fauna i la vegetació circumdants.
Tarda lliure. Una bona opció per aprofitar-la és la de realitzar una escapada (en taxi terrestre) fins a la
platja del Garrapatero. Allà un taxi aquàtic fa el trajecte fins a la Playa de los Alemanes i Las Grietas, on
es pot realitzar un itinerari a peu per Puerto Ayora, una població de pescadors. Al capvespre arriben les
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pangas a la llotja del peix, i és interessant veure com els pelicans cafè, les fragates i algun que altre llop
marí competeixen per les despulles dels peixos que obren les pescadores i pescadors.

22/8. Illa de Santa Cruz (Illes Galápagos) – Quito – Otavalo

Dels volcans insulars als volcans del continent

Un cop esmorzats, farem cap des de Port Ayora (Santa Cruz) fins a l’Illa de Baltra, recorrent la part alta
de Santa Cruz, fet que ens permetrà aturar-nos breument a Los Gemelos per travessar els boscos
plujosos plens de líquens penjats i falgueres, fins arribar al canal que separa Santa Cruz de Baltra. Allà,
un ferri, i després un bus a l’altre costat del canal, ens conduiran fins al vol que ens portarà, de nou, a les
terres altes de Quito.
En arribar a l’aeroport, seguirem en transport privat fins a la ciutat d’Otavalo, situada a un parell d’hores
de trajecte.
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23/8. Otavalo – Quito

Otavalo, capital intercultural de l’Equador
Després d’esmorzar farem cap, en transport privat, cap al bell llac Cuicocha. Aquesta llacuna és
coneguda com a llacuna dels Déus o Tsui-Cocha, i antigament era el cràter d’un volcà. La particularitat
d’aquesta llacuna és que en el seu centre estan ubicats dos illots que porten els noms de Teodoro Wolf i
José Maria Yerovi, separats pel “canal del somni”. Aquestes illes són producte de petites erupcions que
van seguir a l’erupció principal.

És un profund cràter volcànic de 4 km de llarg per 3 km d’ample i, aproximadament, 200 m de profunditat.
Finalitzada la visita, retorn a Quito.
24/8. Quito – El Pailón del Diablo – Baños
Un cop esmorzats, ens desplaçarem fins a la Porta de l’Amazònia en un recorregut per carretera
espectacular; en aquest punt coneixerem part de la rica flora tropical gràcies a la visita del Pailón del
Diablo: una extraordinària cascada de gran força i potència.
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També podrem contemplar una altra cascada espectacular coneguda com El Manto de la Novia, abans
d’arribar a la població de Baños. Aquí hi ha una gran església, alçada amb pedra volcànica, i plena
d’imatges relacionades amb la ubicació geogràfica i geològica d’aquesta localitat. I és que es troba situada
als peus del volcà Tungurahua, un volcà actiu que observarem des d’un mirador proper intentant
observar-ne la lava i les emanacions que emet.

25/8. Baños – PN del Chimborazo – Riobamba

Volcà Chimborazo: la muntanya més allunyada del centre de la terra.
Després d’esmorzar deixarem enrere Baños per reprendre els passos del naturalista Alexander von
Humboldt quan, el 1802, va iniciar l’ascens del Chimborazo, un volcà inactiu de 6310 m d’alçada.
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De fet, encara que Humboldt i el seu company Aimé Bonpland –afligits del mal d’altura-, van haver
d’abandonar l’ascensió del Chimborazo als 5875 m, en aquell moment havien batut el record d’ascensió
de qualsevol altre muntanyenc. Però encara hi ha més dades: a causa del bombament del planeta a
l’Equador (el diàmetre de la Terra és major en la seva línia equatorial) el cim del Chimborazo és el punt
més allunyat del centre de la Terra... més que l’Everest.
Entrarem al PN del Chimborazo i iniciarem l’ascens amb el nostre vehicle privat. El camí per les faldilles
del volcà es veritablement extraordinari: a poc a poc va desapareixent la major part de la vegetació per
només limitar-se a unes poques espècies adaptades a grans altituds, i el llenguatge de les roques i relleus
ens permetran explicar un altre capítol de la història geològica equatoriana.
Arribarem fins al primer refugi i, allà, finalment, trepitjarem terreny i podrem contemplar els cims nevats
i les glaceres del Chimborazo. Podrem caminar i passejar pels llocs que a principis del segle XIX va
travessar Humboldt amb el pesat equipament d’alpinista d’aquella època.
Finalitzada la visita, ens dirigirem cap al nord per l’avinguda dels Volcans amb destí a la població de
Riobamba.
26/8. Riobamba – PN del Cotopaxi – Quito

Viatge al centre de la terra: de Jules Verne a Alexander Von Humboldt
Un cop esmorzats, des de Riobamba ens desplaçarem fins el PN del Cotopaxi per apropar-nos fins al
volcà que dóna nom al Parc Nacional.
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Sens dubte, aquest va ser una de les imatges que més va impressionar a Humboldt. Amb els seus 5897
m d’alçada és un dels volcans més alts del planeta i el seu cim sempre apareix envoltat per magnífiques
glaceres.
Ascendirem en vehicle per les seves faldilles gaudint de les vistes que ens ofereix la vegetació de la zona.
També podrem observar una panoràmica de les llengües de lava del Cotopaxi i de les muntanyes
adjacents.
Finalment, ens aturarem a una alçada prudent (les pernoctacions a Quito, Baños i Riobamba han ajudat
al nostre cos a aclimatar-se a l’alçada, però cal ser sensats) per poder trepitjar el terreny i observar des
d’una ubicació immillorable l’Avinguda dels Volcans que, en moltes ocasions, s’alcen per damunt dels
núvols. El paisatge circumdant esdevé el millor laboratori per entendre els processos geològics que ens
traslladaran fins als Orígens de la Terra.

Després de visitar amb detall el Parc Nacional del Cotopaxi ens dirigirem, de nou, a l’antiga Real
Audiència de Quito, albirant les siluetes retallades dels diferents relleus associats al Corredor o
l’Avinguda dels Volcans.
27/8. Quito – Madrid

Retorn a Barcelona

Un cop esmorzats, tindrem tot el matí lliure per poder visitar la ciutat de Quito al nostre aire. A l’hora
convinguda, el nostre transport privat ens portarà fins a l’aeroport internacional per agafar el nostre vol
amb destí a Barcelona, via Madrid (nit a bord).
28/8. Madrid – Barcelona
A l’hora prevista, arribada a l’aeroport de Madrid i connexió amb el vol amb destinació a Barcelona.
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Preus *per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 6450 €
Suplement per habitació individual: 1575 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 150 €
Grup
Màxim: 15 persones

Agència
Gestora

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 Galápagos” 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).

Allotjaments previstos (o similars)
 Quito: Hotel Ikala
(https://www.ikalaquitohotel.com/es/)
 San Cristobal: Hotel Sea Side Inn
(https://www.hotelmiconia.com/seaside)
 Isabela: Hotel Casa Marita
(https://www.galapagosisabela.com)
 Santa Cruz: Hotel Ikala
(https://www.ikalagalapagoshostel.com)
 Otavalo: Hotel Hacienda Pinsaqui
(https://www.haciendapinsaqui.com/)
 Baños: Hotel Sangay
(http://www.sangayspahotel.com)
 Riobamba: Hacienda Andaluza
(https://www.hosteriaandaluza.com/es-es)
Serveis inclosos
 Guia científic de Ciència i Aventura: Jordi
Serrallonga.
 Documentació completa del viatge i reunions
destinades als viatgers.
 Guia local de recolzament a Equador continental.
 Guies naturalistes de recolzament a les Illes
Galápagos.
 Vols intercontinentals Barcelona – Madrid – Quito
– Barcelona, en classe turista.
 Vols interns Quito – Illes Galápagos.
 Transports per carretera durant tot el programa,
tant a les Illes Galápagos com a l’Equador
continental.
 Visites i entrades segons el detall especificat a
l’itinerari.
 Estada de 13 nits en base a hotels de 4*
especificats a l’apartat anterior, o similars.
 Esmorzars, 4 dinars lleugers i 2 dinars tipus pícnic,
i 2 sopars.
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació
fins a 7000€.
 Propines.
 Documentació de viatge.

Vols
Serveis no inclosos
13 d’agost de 2021
Barcelona (BCN), 09:05
Madrid (MAD), 12:00
27-28 d’agost de 2021
Quito (UIO), 17:50
Madrid (MAD), 15:45

Madrid (MAD), 10:30
Quito (UIO), 16:00

Madrid (MAD), 11:30+1
Barcelona (BCN), 17:05

 Begudes als àpats.
 Àpats no detallats en l’apartat anterior.
 Permís nominal del Parc Nacional de Galápagos
(120 US$, al 2019). Pagament directe.
 Extres personals.
 Tot allò no especificat a l’apartat “Serveis
inclosos”.
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Seguretat Covid-19
Des d’Arqueonet i Malaika, per tal de garantir la seguretat de tots els participants i guies en els nostres
viatges, hem establert un protocol per al compliment de les normes sanitàries de prevenció del la Covid19, del qual volem destacar les següents mesures adoptades:










Informació prèvia i aplicació de la normativa sanitària exigida o recomanada pels governs dels països
de destinació i les companyies aèries, amb actualització periòdica, sempre que sigui possible.
Obligatorietat de l’ús de la mascareta.
Es recomana portar gel desinfectant.
En el transport terrestre privat utilitzat en els desplaçaments (minibús o autocar) es mantindrà, sempre
que sigui possible, una capacitat adequada al nombre de passatgers que permeti garantir una distància
de seguretat.
Desinfecció diària dels vehicles utilitzats com a transport privat en els desplaçaments (minibús o
autocar), d’acord amb els protocols de seguretat establerts per l’empresa contractada.
Utilització de ràdio-guies, on sigui possible, amb auriculars d’ús limitat durant les visites (després de
ser usats son rebutjats per impedir un ús posterior).
Assegurança d’assistència de viatge i de cancel·lació inclosa en tots els nostres programes de viatge,
amb la cobertura de 3 noves garanties:
o Si el passatger agafa la Covid-19 abans de l’inici del viatge.
o Si en arribar a l’aeroport, port o estació de tren es denega l’embarcament del passatger perquè
la seva temperatura corporal és superior a l’exigida o mostra símptomes de la Covid-19.
o Si durant el viatge el passatger ha de romandre en quarantena perquè ha estat diagnosticat
de Covid-19. En aquest cas, es cobreix l’allotjament durant 14 dies, per un import de 100€ per
dia i per persona (no cobreix el confinament).
Signatura d’un acord amb els Laboratoris Cerba, per tal de facilitar als nostres clients que així ho
desitgin l’accés a la realització de proves PCR o serològiques.

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. Pot haver-hi excepcions de condicions de pagament sol·licitades pel
proveïdor o la companyia aèria (condicions particulars). Si n’hi hagués, es comunicarien amb anterioritat
per escrit a l’espera de la confirmació per part del client, d’acord amb el següent:
Serà d’obligat pagament l’abonament de l’import corresponent a la totalitat del preu de les reserves aèries
en el moment en el qual la companyia aèria o el client doni l’ordre d’emissió d’aquestes, així com la totalitat
d’aquells serveis que així ho requereixin i hagin estat sol·licitats pel proveïdor.
La resta de les quantitats s’establiran segons el calendari de pagaments proporcionat pel proveïdor.
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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) Qualsevol canvi en relació al passaport (per pèrdua, renovació...) haurà de comunicar-se a
MALAIKA Viatges S.L. abans de la data d’inici del viatge.
3) Per viatjar a Equador i Galápagos és imprescindible disposar de PASSAPORT amb una vigència
superior als 6 mesos des de la data d’inici del viatge.
Poden consultar la informació referent a requisits d’entrada a les següents pàgines web i telèfons:
www.maec.es (Tel.: 91.379.97.00) i www.msc.es (Tel.: 901.400.100)
4) Sanitat i vacunes: no hi ha cap vacuna obligatòria.
Malaika Viatges pot informar-los de les vacunes obligatòries però és responsabilitat del viatger
consultar un professional metge.
Poden consultar les informacions oficials sobre vacunes a la web del Ministeri de Sanitat i Consum:
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do O a la web de gencat.cat o trucant al
CatSalut
respon
al
061
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vidasaludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/vacunacio/
L’agencia oferirà quanta informació sigui requerida pel viatger en relació amb la necessitat d’expedir
documentació addicional per a la seva entrada o sortida del lloc de destinació i vigència dels documents
d’identitat, independentment de la seva nacionalitat. Així mateix, en el seu cas, les vacunes necessàries o
altres exigències en matèria sanitària. Per obtenir informació addicional sobre país/països de destinació
podem consultar amb www.exteriores.gob.es (Tel: 91.379.97.00)
Notes:
1) L’agència, en el moment de contractació del viatge combinat, posarà en coneixement del client la
possibilitat de subscriure una assegurança facultativa que cobreixi les despeses originades en cas
de que el viatger decideixi posar fi al contracte o les despeses d’assistència, incloses les de
repatriació, en cas d’accident, malaltia o defunció durant el viatge.
2) Si el viatge o vacança és, en termes generals, apte per a persones amb mobilitat reduïda, a petició
del viatger, l’agència facilitarà al viatger informació precisa sobre la idoneïtat del viatge o vacança
en funció de les seves necessitats.
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, a falta d´aquesta, el que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 1/2007 i en la
Llei estatal de condicions generals de contracció (Llei 7 / 1998, de 13 d´abril).
La reserva del viatge contingut en el present pressupost 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 aquest, 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 pressupost / 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
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Inscripcions i reemborsaments
* Quan el consumidor sol·liciti la inscripció en una determinada reserva, l'agència venedora es compromet
a realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la mateixa d'acord amb el nombre de
places disponibles i al període per al qual s'ha sol·licitat.
* En el moment de la sol·licitud de la reserva, Malaika Viatges, SL, a través de l'agència venedora, podrà
reclamar al consumidor la bestreta d'una suma equivalent, com a màxim, al 20 % del preu del viatge. Si
es confirma la reserva, la suma entregada s'imputarà al preu del viatge. Si el consumidor retira la seva
sol·licitud de reserva abans de la confirmació, se li reintegrarà la suma dipositada, deduïdes, les despeses
de gestió de Malaika Viatges, SL, així com les despeses de gestió de l'agència venedora.
* Un cop confirmada la reserva per part de l'agència, el consumidor haurà d'abonar un dipòsit corresponent
al 40 % del preu del viatge o, si s'escau, completar fins aquest import les quantitats que hagi lliurat a
compte. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l'agència li requerirà perquè l'efectuï en el termini
raonablement breu que li fixi. En cas de no abonar aquest import en el termini requerit per l'agència,
s'entendrà que el consumidor desisteix del viatge sol·licitat, sent-li d'aplicació les condicions previstes en
l'apartat “Dret de desistiment del consumidor”.
* El pagament de la resta del preu s'efectuarà quan l'agència ofereixi l'entrega al consumidor dels títols
de transport, bons de viatge o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de les
prestacions que formen el viatge combinat. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l'agència li
requerirà perquè l'efectuï en el termini que li fixi. Si no li fixa termini, s'entendrà que el pagament s'ha
d'efectuar com a molt tard 7 dies abans de la sortida.
De no procedir al pagament del preu total en les condicions assenyalades, s'entendrà que el consumidor
desisteix del viatge sol·licitat, sent-li d'aplicació les condicions previstes en l'apartat “Dret de desistiment
del consumidor”.
Preu
Els preus dels viatges combinat són calculats en base als tipus de canvi, tarifes de transport, cost del
carburant, taxes, nombre de participants i impostos aplicables en la data de l'edició del programa. En cas
de circuits que incloguin dos o més països, el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar USA en
la mateixa data.
El preu pot ser revisat fins 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions
en el cost dels transports (inclòs el preu del carburant), en les taxes o impostos referents a determinats
serveis (com els d'aterratge, embarcament o desembarcament en ports i aeroports), nombre de
participants i en els tipus de canvi aplicats al viatge.
Quan l'agència de viatges es vegi obligada a modificar de manera significativa i l'alça el preu del viatge
combinat per motius diferents dels expressats en el paràgraf anterior, ho ha de notificar al consumidor al
més aviat (per escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada), a
fi que pugui optar per acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte (si aquest s'ha
formalitzat).
Dret de desistiment del consumidor
1.- Si el client desisteix del viatge, desprès de la formalització, haurà d´indemnitzar a l’agència de viatges
amb l´abonament de les despeses de gestió i les despeses de cancel·lació. Si en el contracte no es preveu
una penalització tipus, l´import de la penalització es calcularà per la resolució estalvi de costos i els
ingressos derivats de la utilització alternativa dels serveis de viatge ocasionats pels diferents proveïdors
turístics, companyies aèries, etc., i la penalització amb els terminis marcats pels propis proveïdors.
2. El consumidor no haurà d´abonar penalització si el desistiment té lloc per causa de força major.
3. No obstant això, encara que no s´apliquin les anteriors penalitzacions en tots els casos, el consumidor
haurà d´abonar les despeses de gestió i d’anul·lació que produeixi el desistiment.
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4. El desistiment produeix efectes des del moment en què la voluntat de desistir del consumidor arriba al
coneixement de l`agència.
5. Conegut el desistiment, l´agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el
termini màxim de 14 dies, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació
justificades.
6. Si el viatge combinat estigué subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara
nolis d´avions, vaixells, tarifes especials o altres d´anàlegs, les despeses de gestió, les despeses
d’anul·lació i les penalitzacions seran les que indiqui explícitament l’agència.
Cancel·lació del viatge per part de l´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 a aquest nombre es produeixi la cancel·lació del viatge, l´usuari tindrà
dret al total reemborsament de les quanties 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 vint dies a la data de sortida. Tampoc podrà reclamar indemnització quan la cancel·lació del viatge per
part de l´agència es degui a motius de força major. Son causes de força major les circumstàncies alienes
a l´agència, anormals i imprevisibles les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se, malgrat
haver actuat amb la diligència deguda.
* Poden consultar la informació referent a recomanacions i requisits d´entrada, sanitaris i d’altres
necessaris del país o països a visitar en les següents pàgines web i telèfon : www.maec.es
Tel.: 91.379.97.00.
Protecció de dades
En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d´aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i a la
Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD), en el moment de la recollida de les seves dades Malaika Viatges li proporciona la informació
bàsica respecte del seu tractament. Annexat a la Condicions Generals disponibles en la nostre web podrà
obtenir la informació addicional. Igualment, l´informem que vostè té dret a accedir, a rectificar, a limitar
el tractament, a suprimir les seves dades i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, tal com s´explica
en la informació addicional, mitjançant comunicació a la següent adreça de correu electrònic
malaika@malaikaviatges.com. En tot cas, vostè podrà presentar una reclamació davant l´Agència
Espanyola de Protecció de Dades especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus
drets. L´adreça de l´Agència és C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid, i la seva web www.agpd.es.
INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL ADDICIONAL PRECEPTIVA
La combinació de serveis de viatge que se li ofereix és un viatge combinat en el sentit del text refós de la
Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.
Per tant, vostè gaudirà de tots els drets que s´apliquen en el marc de la UE als viatges combinats. Malaika
Viatges serà responsable de la correcta execució del viatge combinat en el seu conjunt.
A més, com exigeix la legislació, l´empresa majorista està coberta per una garantia per a reemborsar-li
els pagaments realitzats i, si el transport està inclòs en el viatge, assegurar la seva repatriació en cas que
incorrin en insolvència.
Principals drets en virtut del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i
altres lleis complementàries, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre:
– Els viatgers rebran tota la informació essencial sobre el viatge combinat abans de celebrar el contracte.
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Les Galápagos i l’Equador Continental. De Darwin a Alexander von Humboldt.
– Sempre hi haurà com a mínim un empresari responsable de la correcta execució de tots els serveis de
viatge inclosos en el contracte.
– Es proporcionarà als viatgers un número de telèfon d´emergència o les dades d´un punt de contacte
on puguin contactar amb l´organitzador o el minorista.
– Els viatgers podran cedir el viatge combinat a una altra persona, amb un preavís raonable i, en el seu
cas, amb subjecció al pagament de despeses addicionals.
– El preu del viatge combinat només es podrà augmentar si es produeixen despeses específiques (per
exemple, en els preus del combustible) i està expressament estipulat en el contracte, i en cap cas en els
últims vint dies anteriors a l’inici del viatge combinat. Si l´augment de preu excedeix del vuit per cent del
preu del viatge combinat, el viatger podrà posar fi al contracte. Si l´organitzador es reserva el dret
d´augmentar el preu, el viatger tindrà dret a una reducció del preu si disminueixen les despeses
corresponents.
– Els viatgers podran posar fi al contracte sense pagar cap penalització i obtenir el reemborsament complet
de tots els pagaments realitzats si es modifica significativament algun dels elements essencials del viatge
combinat que no sigui el preu. Si l’empresari responsable del viatge combinat el cancel.la abans del seu
inici, els viatgers tindran dret a reemborsament dels pagaments realitzats.
– En circumstancies excepcionals, per exemple, en cas que en el lloc de destinació existeixin greus
problemes de seguretat que puguin afectar el viatge combinat, els viatgers podran posar fi al contracte
abans de l´inici del viatge combinat sense pagar cap penalització.
– A més, els viatgers podran posar fi al contracte en qualsevol moment abans de l´inici del viatge combinat
mitjançant el pagament d´una penalització per terminació, que sigui adequada i justificable.
– Si, desprès de l´inici del viatge combinat, no poden prestar-se elements significatius d´aquest, hauran
d´oferir-se al viatger fórmules alternatives adequades, sense cost addicional. Els viatgers podran posar fi
al contracte sense pagar cap penalització en cas de no execució dels serveis quan això afecti
substancialment l’execució del viatge combinat i l´organitzador o, en el seu cas, el detallista no
aconsegueixi solucionar el problema.
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