Presentació
Un itinerari que combina les belleses naturals de Marche amb les romàntiques i pintorescos pobles
d'Úmbria.
Començant des de Bolonya, visitarem les meravelloses coves càrstiques de Frasassi, la Reserva Natural
Gole del Furlo, on nien les àguiles reals i, després de visitar l'encantadora ciutat d’Urbino (Patrimoni de la
UNESCO), finalment arribarem a Úmbria, el cor verd d'Itàlia. Aquí descobrirem el gran patrimoni històriccultural d'aquesta regió, plena de castells, fortaleses i pobles enfilats en muntanyes i pujols.
En aquest viatge poètic, visitarem petits pobles amb carrerons estrets i cases de pedra, on les tradicions
encara estan ben conservades: aquest és el cas de Gubbio, Spello, un dels "burgs més bells d'Itàlia" i
Rasiglia, travessats per rierols d'aigua i cascades. Les meravelloses Todi, Spoleto i Assís (Patrimoni de la
UNESCO), ens encantaran per la seva història magníficament conservada; i un dia en el llac Trasimè serà
una oportunitat per descobrir les illes i pobles d'aquesta veritable perla d'Úmbria.
El retorn a la regió de Marche ens portarà a una caminada espectacular en l'anomenat "Gran Canó de
Marche", entre les altes parets de roca vermella de les muntanyes Sibillini.
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Mapa de la ruta

Mapa Itàlia (Úmbria)

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

2

Marche i Úmbria, el cor verd d’Itàlia.
Programa detallat
Dia 1. Barcelona – Bolonya – San Marino – Ancona – Senigallia
Presentació a l'aeroport de Barcelona, terminal 1, taulell de la companyia Vueling, 2 hores abans de la
sortida del vol. Trobada amb la nostra acompanyant. Facturació de l'equipatge i embarcament en el vol
amb destinació Bolonya. Arribada i trobada amb el nostre guia local.
Sortida per realitzar la visita del centre històric de San Marino, la república més antiga del món, que
data del segle XIII, enfilat en el Mont Titano ha estat reconegut com a Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO.
Dinar en un restaurant a San Marino.
A la tarda, acompanyats pel guia local, visita de la ciutat d'Ancona, la capital regional, fundada pels grecs
amb el nom d’Ankón (colze). De fet, l'antic nucli d'Ancona es troba en un promontori en forma de colze
doblegat que protegeix el port de manera natural. La ruta començarà a la catedral de Sant Ciriac, situada
en el cim del pujol de Guasco, i després continuarà a peu a través de l'església de Sant Francesc, la plaça
del Papa, l'església de Sant Domenico i els edificis històrics. En finalitzar la visita, trasllat a l'hotel a
Senigallia.
Dia 2. Senigallia – Urbino – Reserva Natural De La Gola Del Furlo – Senigallia

L’encantadora ciutat d’Urbino i les àligues reals a la Gola del Furlo.

Sortida cap a Urbino, el centre històric de la qual figura entre els llocs catalogats com a Patrimoni Mundial
de la UNESCO des de 1998. Al matí, trobada amb el guia local per a la visita de la ciutat. Visita del Palazzo
Ducale que alberga la Galleria Nazionale. Conserva col·leccions d'art dels màxims exponents del
Renaixement italià, com Rafael, Piero della Francesca, Paolo Uccello i Tiziano. De gran interès és el
"Studiolo di Federico dóna Montefeltro", amb parets de fusta finament incrustades. Continuarem amb la
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Casa Natale di Raffaello Sanzio (1483), a l'interior de la qual es guarden còpies de les seves pintures i
homenatges que el pintor va rebre dels artistes de l'època.
Dinar inclòs.

Trasllat breu a la propera Reserva Natural de Gola del Furlo, establerta el 2001 per a la protecció del
territori, que s'estén per unes 4.000 hectàrees, entre boscos i pics verges, per la zona que voreja el riu
Candigliano, prop del poble d’Acqualagna. Els primers a creuar el canó van ser els etruscos, més tard els
romans, els quals van incloure aquest tram de carretera en part de la Via Flaminia i van construir un gran
túnel (emperador Vespasià, 76-77 d. C.) que avui dia segueix en funcionament. El canó té enormes parets
rocoses, de centenars de metres d'altura, que es reflecteixen en aigües verdes i clares, abans profundes
i impetuoses, ara tranquil·les i immaculades, a causa de la construcció d'una presa. Una caminada
tranquil·la (aproximadament 1 hora i mitja) ens espera dins d'aquesta àrea. És un camí simple i pla ple
d'emocions, entre una multitud de flors que creixen en aquest entorn i ocells rapaços que volen i nien en
les empinades parets del congost.
Retorn a l'hotel.
Dia 3. Senigallia – Cova de Frasassi – Gubbio – Assís

Des del complex càrstic de Frasassi cap a Úmbria per descobrir Gubbio: una joia perfectament
conservada.
Sortida cap a la ciutat de Genga, on es troba l'entrada a les coves de Frasassi, un complex càrstic,
entre els més grans i fascinants del món, situat a les entranyes del Parc Natural Gola della Rossa i obert
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al públic des de 1974. Amb un expert guia, descobrirem formacions de pedra calcària, com a estalactites
i estalagmites de dimensions ciclòpies, algunes de les quals són transparents, com a arabescos de cristall,
que es reflecteixen en estanys de contes de fades, profunds fins als 25 metres. En el camí trobarem una
sèrie de cavitats tan grans que fins i tot poden recordar a la Catedral de Milà!

Al final, temps lliure per a un curt passeig al Temple de Valadier, construït per l'arquitecte homònim per
encàrrec del Papa León XII, en 1828.
Dinar.
A la tarda, partim cap a Gubbio, una de les ciutats més antigues d'Úmbria, veritable joia perfectament
conservada al llarg dels segles, testificada per les Taules de Eugubine (que daten del segle II o III a.C),
conservades en el símbol de la ciutat (Palazzo dei Consoli).
A Gubbio, Sant Francesc es va refugiar després d'allunyar-se d'Assís, destinant la seva vida a ajudar als
més febles. Precisament, per aquesta raó, la ciutat té nombroses rutes i camins que atreuen a milers de
pelegrins cada any. Visita del centre històric amb guia local. Al final de la tarda, sortida cap a la ciutat
d'Assís.
Dia 4. Assís – Spello – Rasiglia – Assís

La riquesa medieval d’Assís i els dos pobles de Rasiglia i Spello, on el temps sembla haver-se
aturat.
Després d’esmorzar, trobada amb el guia local per a la visita d'Assís (Patrimoni de la UNESCO des del
2000), una ciutat que domina les valls d'Úmbria, i un dels llocs religiosos més importants d'Itàlia. Famosa
per ser el lloc de naixement de Sant Francesc, així com per ser el centre medieval més ben conservat de
tota la península. La visita comença amb la Basílica de Santa Chiara, que alberga el famós crucifix de Sant
Damià, una veritable icona religiosa que, segons la tradició, "va parlar" a Sant Francesc. En el cor del
centre, es troba la Piazza del Comune, amb el Palazzo dei Priori, la seu del municipi, el Palazzo del Capitano
del Popolo, la Torre del Popolo i el temple romà adjacent anomenat della Minerva. Construït en el primer
segle, encara es conserva perfectament, i ens encantarà, com li va succeir a Goethe durant el seu viatge
a Itàlia a la fi del segle XVIII.
Continuarem amb la Basílica de San Francesco, que domina el Mont Subasio i consta de dues esglésies:
la superior, que recorda un estil gòtic francès, i la inferior, més pròxima a l'estil romànic. La visita acaba
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amb la tomba del sant. La basílica, finalitzada al voltant de la primera meitat del 1200, és un veritable
centre d'espiritualitat franciscana. Conserva el millor de l'art medieval, des de Cimabue fins a Giotto, als
quals s'atribueixen increïbles frescos que il·lustren la vida de Sant Francesc; des de Simone Martini fins a
Pietro Lorenzetti, i des de Jacopo Torriti a Pietro Cavallini.
Dinar.
A la tarda, trasllat a un poblet meravellós, el d’Spello, elegantment embolicat en parets de pedra i
caracteritzat per cases de roca rosa. Spello és famós per la "mostra floral" que cada any, amb motiu del
Corpus Domini, al juny, omple la ciutat amb catifes de flors que semblen veritables quadres. Continuació
per a la visita de Rasiglia, un altre típic poble medieval anomenat "la petita Venècia d'Úmbria" pels rierols
i cascades que flueixen per tot el poble, creant una atmosfera de conte de fades.

Retorn a Assís.
Dia 5. Assís – Perusa – Llac Trasimè – Assís

Les suaus aigües del Llac Trasimè.

Després d’esmorzar, trobada amb el guia local i trasllat per a la visita del centre històric de Perusa, amb
evidències que van des de l'època etrusca i romana fins a l'edat mitjana: Rocca Paolina, Porta Marzia, Cors
Vannucci, Fontana Major, Palazzo dei Priori.
Dinar.
A la tarda, exploració del llac Trasimè, el més gran del centre d'Itàlia. Sortida cap a la ciutat de
Passignano sul Trasimè, a la costa nord, per abordar el ferri* que ens portarà, en un curt passeig, a l'illa
Maggiore, on immediatament es té la impressió d'estar en un típic poble de pescadors del segle XV. A
més del vessant naturalista, apreciarem els aspectes històrics i ben conservats d'algunes restes de l'època
romana, com el Castell Guglielmi i els llocs vinculats a l'estada del sant a l'illa. L'última part del ferri ens
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portarà a Castiglione del Llac, en el costat occidental, un encantador poble medieval amb vista al bell
llac. Temps lliure per a un passeig i retorn a l'hotel a Assís.
*Segons l’horari dels ferris/transbordadors al llac Trasimeno, podria ser necessari invertir la
visita de Perusa per la tarda.
Dia 6. Assís – Todi – Spoleto – Fonti del Clitunno – Assís

Dues joies d’Úmbria: Todi i Spoleto.

Sortida cap al sud per arribar a Todi. Reunió amb el guia local i visita del poble amb vistes a tota la vall
del Tevere. La ciutat està tancada entre el cercle de murs de tres èpoques diferents: etrusca, romana i
medieval, que conserven innombrables tresors. El complex Palazzo Comunale, és un d'ells. En ell s'inclou
el Palazzo del Popolo, el Palazzo del Capitano del segle XIII i el Palazzo dei Priori. Un altre dels tresors és
el Duomo, construït en el segle XII, i el teatre, que es troba en un elegant edifici.
Dinar.

Trasllat a Spoleto, per descobrir, amb el guia local, l'antiga capital dels ducs longobardos. El gran
patrimoni històric i artístic de la ciutat està testificat pels períodes històrics més diversos que la van veure
com a protagonista. En una postal dirigida a la seva esposa, l'escriptor Herman Hesse va escriure sobre la
ciutat: “…Spoleto és el descobriment més bell que he fet a Itàlia, […] hi ha una gran quantitat de belleses
gairebé desconegudes, de muntanyes, de valls, boscos de roures, convents, cascades!”. Abans de tornar
a Assís, farem una parada a Fonti del Clitunno al qual Giosuè Carducci va dedicar una oda.
Retorn a l'hotel a Assís.
Dia 7. Assís – Monti Sibillini (sendera de Lame Rosse) – Abadia de Fiastra – Senigallia

Una simple però espectacular caminada pel “Gran Canó de Marche” i el parc arqueològic
d’Urbisaglia.
El dia d'avui ens porta al descobriment d'un camí molt particular i suggeridor, dins del Parc dei Monti
Sibillini. Sortida cap a l'interior de la regió de Marche, formada per turons pintorescos i suaus, cap al
llac de Fiastra, un llac artificial de la segona meitat de la dècada de 1950, al nord del parc. Des d'aquí
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començarem, amb el nostre guia de naturalesa, la caminada al llarg de la sendera de Lame Rosse, també
anomenada Gran Canó de Marche. Són 7 km de distància, entre anada i tornada, amb un desnivell
d'uns 200 metres. Caminarem entre formacions en forma de pinacle i torres de grava unides amb argila i
llims, formats gràcies a l'erosió dels agents atmosfèrics.
Més tard, sortida cap al proper poble de Serrapetrona, llar de Vernaccia, un vi espumós elaborat amb el
raïm vernaccia negra, que podrem degustar en un celler, on també dinarem.

A la tarda, sortida per a una breu parada a l’Abadia cistercenca S. Maria di Chiaravalle di Fiastra,
situada dins de la reserva natural del mateix nom, abans d'arribar a Senigallia.
La nit acabarà amb un sopar de comiat a base de peix.
Nota: Les sabates de trekking són essencials per a la sendera Lame Rosse.
Dia 8. Senigallia – Bolonya – Barcelona
A les 08.00h, sortida cap a la ciutat de Bolonya. Arribada a les 10.30h i trobada amb el guia local de
parla hispana per realitzar una visita al centre històric de la ciutat, també dita la “Dotta” (= culta), per la
seva antiga universitat, i la “Grassa” (= grassa), per la seva gastronomia. Destaca el seu barri antic
medieval, entre els més grans i millor conservats de tota Europa.
A les 14.00h, trasllat a l'aeroport de Bolonya per embarcar en el vol directe amb destinació Barcelona

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

8

Marche i Úmbria, el cor verd d’Itàlia.

Preus *per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 2600 €
Suplement per habitació individual: 250 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 40 €

Allotjament previst (o similar)


Senigallia: Hotel Raffaello 4*
(www.raffaellohotelsenigallia.com)



Assís: Giotto Hotel & Spa 4*
(www.hotelgiottoassisi.it/it/home/)

Grup
Màxim: 15 persones

Serveis inclosos

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 Marche & Umbria” 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).


















Vols

Acompanyant de Malaika Viatges des de
Barcelona.
Bitllet d’avió Barcelona-Bolonya-Barcelona, amb
la companyia Vueling, en classe turista.
Guia local de parla espanyola durant el
recorregut per la regió d’Úmbria.
Guies locals de parla espanyola als diferents
indrets de la regió de Marche.
Trasllats aeroport – hotel – aeroport.
Transport en autobús privat durant tot el
recorregut.
Estada de 7 nits als hotels indicats o similars, en
règim d’allotjament i esmorzar.
Servei de transport d’equipatge a l’hotel a
Senigallia i Assís.
7 dinars amb productes típics, aigua i vins
locals, des del dia 1 fins al dia 7.
1 sopar de comiat a base de peix, amb aigua i
vins locals, el dia 7.
Excursions indicades, amb entrades incloses als
indrets detallats en el programa.
Passeig en ferri pel llac Trasimè.
Visita al centre històric de Bolonya, amb guia
local de parla hispana, el dia 8.
Taxes d’allotjament.
Auriculars individuals durant tot el recorregut.
En cas de pèrdua es cobraran 80€ per cada
auricular no retornat.
Propines.
Assegurança d’assistència en viatge i de
cancel·lació fins a 3000€.
Documentació de viatge.

Hores locals.
13 setembre de 2021
Barcelona (BCN), 08:10
Bolonya (BLQ), 09:50

Serveis no inclosos

20 setembre de 2021
Bolonya (BLQ), 17:00
Barcelona (BCN), 18:45
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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; en aquest viatge, s'utilitzen autobusos de diferents grandàries segons el nombre de
participants: de 8 a 11 passatgers, autobusos de 30 places; de 12 a 15 passatgers, autobús de 50
places.
Es garanteix el distanciament social, es realitza una higienització diària de la cabina i dels filtres de
l'aire condicionat.
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.
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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.
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) És imprescindible disposar de D.N.I. o PASSAPORT vàlids. S’aconsella viatjar amb ambdós
documento i guardar-los en llocs separats, doncs en cas de pèrdua o robatori disposarà de l’altre
a efectes d’identificació.
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 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.
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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 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
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),
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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.
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.
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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.
– 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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