Presentació
Aquest viatge ens portarà al cor del Laberint del Minotaure, el principal símbol de Creta a l’antiguitat.
Considerada l’illa més gran de la Mediterrània, fou també la primera a ser habitada per una civilització
provinent d’Àsia, que va instal·lar en ella una civilització molt sofisticada i refinada, profundament
influenciada per l’Egipte faraònic. Allà aparegué, també per primera vegada, l’escriptura europea més
antiga, i Creta fou també el solar de la religiositat pagana europea, doncs fou allà on es va amagar Zeus
per tal de no acabar devorat pel seu pare, Cronos. Els romans, bizantins, musulmans i venecians es van
disputar la seva possessió atreta tant per l’excepcional posició geogràfica de l’illa com per l’extrema
fertilitat dels seus sòls volcànics. Totes aquestes civilitzacions han deixat la seva petja: els romans, a
Gortina; els bizantins, als monestirs d’Arkadi o Agia Triada; els venecians, a les fortaleses marítimes, com
Spinaloga o Frangokastello; i els otomans, en les seves mesquites i, també, en les tradicions culinàries de
l’illa. A més, Creta també resulta encisadora per les seves costes rocoses, que amaguen mil i una badies
de somni, i per la verdor intensa de les seves praderies. Ara bé, en aquest viatge no només gaudirem de
les belleses de l’antiga Creta, doncs hem afegit també l’illa de Santorini, que a l’antiguitat es deia Thera.
Al segon mil·lenni aC, allà hi havia una civilització molt feliç i culta que va desaparèixer, engolida per la
mar, quan una part del territori insular s’hi va enfonsar amb ocasió d’una terrible erupció volcànica. Hi ha
qui pensa que, potser, Santorini seria, a l’antiguitat, el país de l’Atlàntida, el qual, segons els mites grecs,
també va patir aquest trist final.
Professor especialista

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.
Ha realitzat nombrosos viatges com a professor acompanyant a diversos països
de l’entorn Mediterrani, com ara Síria, Jordània, Líbia i Turquia. Actualment
col·labora amb Arqueonet impartint xerrades i cursos i com a guia de viatges.
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Creta i el Laberint del Minotaure
Programa detallat
Dia 1. Barcelona – Santorini

Som-hi, el laberint ens espera!
A l’hora prevista, presentació a l’aeroport de Barcelona, terminal 1, taulell de la companyia Aegean Airlines,
per tal de facturar maletes i embarcar-nos amb destí a Santorini, prèvia escala a Atenes. Un cop arribats,
trasllat i allotjament a Santorini.
Dia 2. Santorini

Santorini, l’illa de l’antiga Atlàntida?
Després d’esmorzar, iniciarem el nostre recorregut per l’illa per tal de conèixer millor les restes
arqueològiques associades a l’erupció volcànica que no només va enfonsar dins la mar la major part de
l’antiga Thera, sinó que, a més, també va exterminar la civilització minoica de Creta. Començaren pel
Museu Arqueològic, on podrem observar els artefactes apareguts a les excavacions a l’illa corresponents
a la feliç civilització que prosperava a Santorini abans de la catàstrofe volcànica, molt especialment, les
pintures d’estil minoic.
A continuació, visitarem les imponents restes d’Akrotiri, un impressionant conjunt de cases derruïdes
pels terratrèmols associats a l’explosió del volcà (s. XVII aC) i que són testimoni vivent de la magnitud de
la tragèdia. Considerada com la “Pompeia de l’Egeu”, el jaciment impressiona tant per l’alçada de les
façanes conservades com per la bellesa de les pintures que decoraven els murs de les cases, entre les
quals, una famosa “Primavera d’Akrotiri” o l’escena que mostra uns micos recollint el safrà.

A continuació ens dirigirem vers les restes de l’antiga ciutat de Thera, una fundació dòria del segle IX
aC que va mantenir la continuïtat de poblament fins a l’època bizantina. Ha conservat la seva àgora, un
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pòrtic construït per August, un temple a Dionís i, sobretot, el santuari que Artemidor de Perge va sufragar,
amb els seus diners (s. IV aC).
Per acabar les visites, ens apropem al Museu de Prehistòria de Thera, que exposa els principals
objectes i pintures sorgits durant les excavacions d’Akrotiri i que ens il·lustraran sobre la vida dels minoics
al segle IX aC. Sopar i allotjament a Santorini.
Dia 3. Santorini – Heraklion

Santorini, un oceà de cúpules blau cel
Avui, després de dedicar un temps a l’esmorzar, passarem el matí gaudint de la bellesa paisatgística de
Santorini. En primer lloc, ens dirigirem vers Fira, que és la principal ciutat de l’illa. Allà tindrem unes vistes
panoràmiques que ens mostrarà les seves famoses cases emblanquinades i les característiques cúpules
d’un blau intens. Desprès farem una visita a Oia, una altra de les tradicionals i encisadores poblacions de
l’Egeu grec, dominada per la imponent presencia del castell de sant Nicolau. En aquesta visita, a més,
gaudirem de les vistes de la caldera del volcà. Després, a l’hora convinguda, ens traslladarem al port de
Santorini i agafarem el vaixell que ens permetrà fer el trasllat fins a Heraklion.
Dia 4. Heraklion – Màl·lia – Lato – Kera– Agios Nikolaos – Spinalonga – Heraklion

Màl·lia i la importància comercial de Creta

Després d’esmorzar visitarem la part més oriental de la regió d’Heraklion, on hi ha el Palau de Màl·lia
(II mil·lenni aC), la tercera residència minoica més gran de l’illa, construïda en un entorn natural de gran
bellesa, vora el mar. Destaca molt especialment la zona de magatzems, on l’espai està estudiat per
optimitzar la distribució i totes les dimensions estan calculades al mil·límetre. A continuació, prosseguirem
vers Lato (s. VII aC), una fundació dels doris que va aconseguir convertir-se en una de les ciutats més
importants de l’illa. Es va construir per a exercir el control sobre la badia de Mirabello i, per això, destaca
per les seves muralles, que protegeixen l’acròpolis i rere les quals podrem visitar l’àgora, el pritaneu i el
teatre. Tot seguit, ens aproparem al poble de Kritsa, un dels més típics del país, vora el qual hi ha
l’església bizantina de Kera (s. XIV), a 50 km al SE d’Heraklion. Es tracta d’un monestir històric,
posseïdor d’una icona miraculosa de la Verge Maria (doncs “Kera” significa ‘Nostra Senyora’) que avui dia
es troba a l’església de sant Alfons, a Roma, i que encara conserva els frescos del període fundacional.
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Un cop acabades les visites, dinarem en el turístic, però encisador, port d’Agios Nikolaos, des d’on
podrem embarcar-nos vers l’illa de Spinalonga, un àrid i estèril illot que fou fortificat pels venecians per
a millorar la defensa de la badia d’Elounda. Passejarem per aquest illot i admirarem una de les millors
visites d’aigües cristal·lines que ens ofereix l’Egeu. Un cop acabat el programa de visites, retronarem a
Heraklion.
Sopar i allotjament a Heraklion.
Dia 5. Heraklion – Festos – Agia Triada – Gortina – Matala – Heraklion

Festos i els misteris del seu disc d’argila

Avui, ben esmorzats, ens adreçarem vers la ciutat-palau de Festos (II mil·lenni aC) sobre un turó que
domina la plana fèrtil i organitzada entorn una plaça que és l’única dels diversos palaus minoics de l’illa
que està pavimentada amb pedra. Allà va aparèixer el famós disc de Festos, un disc fet d’argila i amb
escriptura jeroglífica per les dues cares, encara pendent de desxifrar, que seria una ofrena votiva per una
divinitat.

Continuarem el nostre trajecte vers un altre petit palau minoic, el d’Agia Triada (III mil·lenni aC), una
còpia, en petit, del palau de Knossos. La troballa més important, però, és un sarcòfag de pedra, decorat
amb pintures que mostren sacrificis i rituals sagrats.
Sortint d’aquí, ens dirigirem vers la gran ciutat grecoromana de Gortina (amb una superfície de 4.000
hectàrees) que, des de l’any 67 dC, fou la capital de Creta. Entre les restes arqueològiques que acull
aquest jaciment arqueològic, cal destacar les fortificacions militars, el gran mercat, l’aqüeducte, el teatre,
un estadi, diversos santuaris (tant pagans com cristians) i els mausoleus subterranis; també resulta de
gran interès la cran inscripció del fòrum, que exposa el “codi de Gortina”, és a dir, la recopilació de lleis
que regien la ciutat. Acabada aquesta visita, prosseguirem vers la platja de Matala, famosa per les seves
coves artificials excavades a la roca, ara fa milers d’anys, en els penya-segats que s’eleven per sobre de
la badia i la platja. Un cop acabat el programa de visites, retornarem a Heraklion. Sopar i allotjament a
Heraklion.
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Dia 6. Heraklion – Knossos – Archanes – Heraklion

Knossos... per fi, entrarem al Laberint del Minotaure
Després d’esmorzar, sortirem vers Knossos, un dels jaciments arqueològics més transcendents, en termes
històrics, d’Europa (1900 aC). Segons les llegendes i els mites de la Grècia clàssica, allà estava situat el
famós laberint que mantenia tancat i sota estricta supervisió al cruel Minotaure, devorador de verges
ateneses.
El palau fou excavat i restaurat per Sir Arthur Evans, qui va retornar a les seves parets els elegants i
naturalistes frescos que avui dia són coneguts amb els evocadors noms de: “El príncep dels lliris”, “Els
dofins del bany de la reina” o “Els grius del saló del tron de Minos”.

El palau consistia en una complexa i intricada xarxa de passadissos i de caixes d’escala que s’enrosquen
entorn d’un pati central que era utilitzat per a oferir espectacles de braus. Molt impressionants són també
els espais d’emmagatzematge, dotats d’àmfores de fins a 3m d’alçada. Acabada la visita, farem una breu
parada al poble tradicional d’Archanes, dedicat principalment a la vinicultura i un bon exemple de
l’arquitectura típica de la zona. Després de dinar, ens espera un jaciment poc habitual en el programa dels
viatges turístics per l’illa de Creta: la Villa minoica de Vathypetro (s. XVI aC), segurament, la residència
d’un dels governadors locals de l’illa, subordinat al monarca que regnava a Knossos. Un cop acabat el
programa de visites, retornarem a Heraklion. Sopar i allotjament a la ciutat
Dia 7. Heraklion

Heraklion i els seus tresors del Museu Arqueològic
El dia d’avui el dedicarem a conèixer millor Heraklion, la ciutat més gran de Creta i la que té una història
més complexa i fascinant. Fou conquerida per àrabs, venecians i otomans i, per això, conté monuments
que corresponen a tots aquests períodes.
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Pel matí, farem una visita panoràmica pel centre històric que ens permetrà visitar la fortalesa Koule
(s. XVI) i altres monuments associats a l’esplendor medieval de la vila, cas de la llotja veneciana, la
font Morosini o la font de la Caritat, d’estil turc. Molt interessant és també l’església d’Agios Titos (s.
X), construïda per l’emperador bizantí Nicèfor Foques com a exvot per una victòria aconseguida sobre els
àrabs.
Per la tarda ens atansarem al Museu Arqueològic de la ciutat, un dels més importants de tota Grècia.
Conté tresors únics de la civilització minoica procedents de Knossos, Festos, Màl·lia i d’altres recintes
palatins insulars, que abasten una cronologia de més o menys 5.000 anys. Entre ells, destaca una bonica
col·lecció de l’exclusiva ceràmica de Kamares, una de les primeres vaixelles de luxe que es van
comercialitzar a l’Egeu.
Sopar i allotjament a Heraklion.
Dia 8. Heraklion – Arkadi – Armeni – Rethymnon – Chania

L’esplendor de la Creta veneciana

Després d’esmorzar, ens acomiadarem d’Heraklion per a traslladar-nos vers Chania, la capital de la part
occidental de l’illa. Pel camí, farem algunes visites que ens permetran fer la ruta de manera més amena i
interessant.

En primer lloc, ens aturarem al Monestir d’Arkadi (s. XVI), un dels cenobis ortodoxes més venerats i
visitats per pelegrins de tot el món. La seva construcció es troba fortament influenciada pel barroc de la
ciutat de Roma i, durant l’època otomana, els seus monjos foren objecte de represàlies pel suport que
sonaven als guerrillers amagats a les muntanyes circumdants.
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La següent parada del nostre periple la farem a la necròpoli d’Armeni (II mil·lenni aC), que acull al seu
si més de 200 sepultures de l’època minoica (del model de tombes de corredor), que contenien sarcòfags
d’argila cuits al forn amb les restes òssies dels difunts.

Un cop acabades aquestes visites, continuarem vers Rethymnon, ciutat construïda al costat del mar i
habitada des de temps minoics. La seva fase d’esplendor coincideix amb l’època medieval, període al qual
correspon el bonic edifici de la llotja veneciana (avui dia, la Biblioteca Pública), que els turcs van convertir
en mesquita afegint-hi un minaret. També resulten d’especial interès la fortalesa veneciana, l’església
d’Agia Ekaterini o la casa del Consell, d’estil renaixentista cinquecentesc. Un cop acabat aquest passeig,
prosseguirem vers Chania.
Sopar i allotjament a Chania.
Dia 9. Chania – Chora Sfakíon – Frangokastello – Chania

Chania, capital de la Candia veneciana

Un cop refets amb un bon esmorzar, començarem el dia visitant Chania, l’antiga capital de Creta (en els
temps en què els venecians anomenaven Candia a tota l’illa), una de les ciutats més boniques i
pintoresques de Grècia. Passejarem pels laberíntics carrerons del casc antic, amb les seves mansions
venecianes, les seves fonts monumentals, les seves esglésies tan carregades d’art i d’història i, per sobre
de tot, les seves imponents muralles venecianes que resguarden el petit i encisador port de la vila.
Allà visitarem el Museu Arqueològic, que acull una gran col·lecció de troballes que abasten des del
neolític fins a l’època romana, incloent-hi un ampli mostrari epigràfic de textos escrits en els lineals A i B.
Un cop acabades aquestes visites, deixarem Chania per a visitar la regió de Chora Sfkíon, una de les
zones naturals més maques del país, amb petites badies litorals que permeten admirar la transparència
de les seves aigües marines.
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La darrera de les visites del dia guiarà les nostres passes vers Frangokastello, una fortalesa que els
venecians van construir i van batejar com a castell de sant Nikites, però que els cretencs nadius van
menysprear donant-li el nom que porta avui dia i que significa, despectivament, ‘castell dels francs’ (la
qual cosa volia dir, en essència, estrangers... i catòlics!).
De fet, una llegenda local assegura que les obres no avançaven massa ràpid perquè, de nit, sis germans
d’una família local es dedicaven a destruir tot allò que els venecians havien aixecat de dia. Un cop acabat
el programa de visites, retornarem a Chania. Sopar i allotjament a la ciutat.
Dia 10. Chania – Akrotiri – Aptera – Barcelona

Un esplèndid colofó per un viatge intens i molt interessant
En el nostre darrer dia a Creta, recorrerem la península d’Akrotiri, situada a l’est de Chania, on visitarem
un altre dels cenobis històrics de l’illa: el Monestir d’Agia Triada (s. XVII), consagrat a la Santa Trinitat
pels seus constructors, els germans Zangaroli. Ubicat en una zona amb abundants oliveres, els monjos,
avui dia, es dediquen a la producció i venta d’un dels millors olis de Creta.
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La nostra darrera visita tindrà lloc a Aptera, una de les ciutats clàssiques més antigues de l’illa (s. VII aC)
i des de la qual es té una bonica vista de la plana de Chania. Destaca per les restes conservades de les
seves muralles ciclòpies (com les de Micenes o Tirint) i, també, per un petit temple dedicat a Demèter (s.
I aC), un teatre d’època romana i un bon nombre de sitges per emmagatzemar cereals.

Des d’allà, a l’hora prevista, ens dirigirem vers l’aeroport de Chania, des d’on volarem vers Barcelona (via
Atenes).
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Preus *per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 3300 €
Suplement per habitació individual: 690 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 100 €

Agència
Gestora

Allotjaments previstos (o similars)
 Santorini: Hotel Daedalus
https://www.daedalushotel.gr/
 Heràklion: Hotel Olive Green
https://www.olivegreenhotel.com/
 Chania: Hotel Kydon
https://kydonhotel.com/en

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 Creta” 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.
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).

Vols

15 de juliol de 2021
Barcelona (BCN), 11:50
Atenes (ATH), 15:40
Atenes (ATH), 17:15
Santorini (JRT), 18:00
24 de juliol de 2021
Chania (CHQ), 19:25
Atenes (ATH), 20:15
Atenes (ATH), 22:30
Barcelona (BCN), 00:40+1

Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del professor
especialista d’Arqueonet: Carles Buenacasa.
 Guia local acompanyant privat de parla castellana,
durant tot l’itinerari.
 Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida pel
guia especialista d’Arqueonet.
 Xerrades temàtiques durant tot el viatge a càrrec
del guia especialista d’Arqueonet (en llengua
castellana quan la situació ho requereixi).
 Dossier de viatge en format digital a càrrec
d’Arqueonet (en llengua castellana).
 Bitllet d’avió amb la companyia Aegean Airlines,
Barcelona – Atenes – Santorini // Chanià – Atenes
– Barcelona, en classe turista.
 Transport privat durant tot l’itinerari.
 2 ampolles d’aigua per dia i persona.
 Estada de 2 nits a Santorini, 5 nits a Herakleion i 2
nits a Chania, en règim de mitja pensió.
 6 dinars amb aigua inclosa.
 Entrades incloses a: Akotiri, museu de la
prehistòria de Thera, museu arqueològic de
Santorini, Antiga Thera, Knossos i Museu
Heraklion, Malia, Lato, Spinalonga, Festos, Agia
Triada, Gortina, església a Krista, Arkadi, Armeni,
Akrotiri i museu arqueològic a Chania i Aptera.
 Auriculars durant tot el recorregut.
 Propines.
 Assegurança d’assistència i cancel·lació fins a
4000€.
 Guia i dossier de viatge.
Serveis no inclosos





Begudes durant els àpats.
City taxes dels hotels: 36€ aprox.
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. Tres mesos
abans de la sortida, per a fer els tràmits de la formalització de la reserva, haurà de fer-se un ingrés
fins arribar al 40% de l’import del viatge.
2) En cas que la reserva de la plaça es faci dins els 3 mesos abans de la data de sortida del viatge
s´haurà de realitzar directament el pagament del 40% corresponent a la formalització de la
reserva.
3) L’últim pagament (fins a aconseguir l´import total del viatge ) haurà de fer-se, com a màxim, un
mes abans de la data de 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 donin l´ordre d´emissió d’aquestes, així com
la totalitat d´aquells serveis que així ho requereixin i hagin estat sol·licitats pel proveïdor.
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La resta de les quantitats s´establiran segons el calendari de pagaments proporcionat pel proveïdor.
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 el requereixi) o bé del DNI.
2) Qualsevol canvi en relació amb el passaport o el DNI (pèrdua, renovació…) haurà de comunicarse a Malaika Viatges, S.L. abans de la data d´inici del viatge.
3) Per viatjar a Grècia es necessita el DNI o passaport original amb vigència mínima de 6 mesos.
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.
És important consultar amb l’organisme pertinent les vacunes recomanables.
Malaika Viatges pot informar-los de les vacunes obligatòries però és responsabilitat del viatger
consultar a 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 Cat Salut respon al 061
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/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 pels proveïdors.
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 del viatges compresos en aquest pressupost / oferta ha estat realitzada per Malaika
Viatges SL., amb domicili a Enric Granados, 114 1er 2a B - 08008 - Barcelona, CIF: B66197823, número
de llicència: GC: 3373, telèfon: 930011176 i correu electrònic: malaika@malaikaviatges.com .
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

13

Creta i el Laberint del Minotaure

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 el període per al que s´ha sol·licitat.
* En el moment de la sol·licitud de la reserva, Malaika Viajes, SL, reclamarà al consumidor la bestreta. Si
es confirma la reserva, la suma lliurada 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 Viajes, SL, així com les despeses de gestió del proveïdor en el cas que n´hi haguessin.
* Una vegada confirmada la reserva per part de l´agència, el consumidor haurà d´abonar un dipòsit
corresponent segons en cada cas sigui requerit o, en el seu cas, completar fins a aquest import les
quantitats que hagi lliurat a compte. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l´agència el requerirà
perquè ho efectuï. 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 aplicables les condicions previstes en l´apartat
“Dret de desistiment del consumidor ”.
* El pagament de la resta del preu s´efectuarà quan l’agència ofereixi el lliurament 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 no s’hagués determinat calendari de pagaments específic,
cas en el qual aquest haurà de seguir-se. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l´agència el
requerirà perquè ho efectuï . En cas de no abonar aquest import en el termini requerit per l’agència,
s´entendrà que el pagament s’efectuarà no més tard de 7 dies abans de la sortida.
De no procedir al pagament total en les condicions assenyalades, s´entendrà que el consumidor desisteix
del viatge sol·licitat ,sent-li aplicables les condicions previstes en l’apartat “Dret de desistiment del

consumidor”.

*L´assegurança d’assistència i de cancel·lació, inclosa en els nostres viatges, no està subjecta a la Llei de
Viatges Combinats. És imperatiu legal tramitar-la en el mateix moment de la confirmació de serveis de la
reserva i, una vegada emesa, les garanties de la pòlissa queden activades i, per tant, no es reemborsable.
Preu
Els preus dels viatges combinats estan calculats sobre la base dels 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 mes països, el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar
USA en la mateixa data.
El preu pot ser revisat fins a 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 a l´alça el preu del viatge
combinat per motius diferents dels expressats en el paràgraf anterior, ho notificarà al consumidor el més
aviat possible (per escrit o per qualssevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada),
a fi i efecte que pugui optar per acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte (si
aquests 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.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

14

Creta i el Laberint del Minotaure
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.
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
Tèl.: 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:
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– Els viatgers rebran tota la informació essencial sobre el viatge combinat abans de celebrar el contracte.
– 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.
– Els viatgers també tindran dret a una reducció del preu i/o a una indemnització per danys i perjudicis
en cas de no execució o execució incorrecta dels serveis del viatge.
– L´organitzador haurà de proporcionar assistència al viatger en cas que aquest es trobi en dificultats.
– Si l´organitzador incorre en insolvència es procedirà al reemborsament dels pagaments. En cas que
l´organitzador incorri en insolvència desprès de l’inici del viatge combinat i aquest inclogui el transport,
es garantirà la repatriació dels viatgers. Malaika Viatges ha subscrit una garantia de protecció front a la
insolvència amb l´entitat AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb domicili social:
C/Monseñor Palmer, 1. 07014 Palma de Mallorca. CIF: A-60917978, Telèfon: 935571033; nº de pòlissa
72980037. Si es deneguen serveis a causa de la insolvència els viatgers podran posar-se en contacte amb
aquesta entitat o, en el seu cas, amb l’autoritat competent: Departament d’Empresa i Coneixement,
Passeig de Gràcia, 105 08008 – Barcelona, 93.484.95.00.
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