Presentació

Quan busco un sinònim de la paraula música, trobo sempre només la paraula Venècia.
Friedrich Nietzsche, Ecce homo (1888)

Cap ciutat desperta tantes emocions com Venècia: en el marc incomparable de la pedra mil·lenària, les
aigües sinuoses dels canals parlen orgulloses de records, secrets i passions. No hi ha cap racó de Venècia
que no hagi estat inspiració artística transportada al llenç, al paper o al pentagrama. Venècia, refugi de
nombroses cultures on el temps cobra una altra dimensió, és sinònim de música: l’antiquíssima tradició
musical i la seva presència constant a la vida quotidiana de la ciutat, converteix a la Sereníssima en punt
de partida de la Història de la Música. Aquest viatge és un recorregut històric, social i musical, que permet
no només conèixer la importància de Venècia a la Història de la Música, sinó també la particular geografia
i la història d’una ciutat excepcional.
Professora especialista
Verónica Maynés Gutiérrez
Musicòloga, crítica musical i professora de piano, d’Història de la Música i d’Història de
l’Òpera.
És professora d’Història de la Música i d’Història de l’Òpera a la UGG (Universitat de la
Gent Gran). Dirigeix l’Escola de Música Safa, on treballa també com a professora de
piano.
Treballa als més coneguts mitjans de premsa musical, fent articles, crítica musical,
investigació i programes de mà per a concerts. És corresponsal a Venècia de la revista
Ópera Actual, per a qui cobreix les crítiques dels teatres lírics La Fenice i Malibran, realitzant una tasca
d’investigació musical, i treballant com a guia turística i musical.
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Venècia musical.
Programa detallat
Dia 1. Barcelona – Venècia

Andiamo a Venezia!

El vol de Barcelona a Venècia corre a càrrec de cadascú, de manera que no té un horari predeterminat. El
grup es reunirà el dia següent al lloc indicat.
Dia 2. Venècia

Rialto. Palazzo Mocenigo.
Per iniciar el nostre periple venecià, ens trobarem a les 9:00h al campo San Bortolomio i anirem a un
dels mercats més antics del món, el mercat de Rialto, pujant el famosíssim ponte di Rialto.

Després coneixerem el lloc on estava el Teatro San Cassiano, el primer teatre operístic públic de la història.
Tot seguit, coneixerem el preciós Museo del tessuto e del costume, situat al Palazzo Mocenico, lloc
on es van estrenar algunes obres de Monteverdi i que va tenir una intensa vida musical.
Temps lliure per dinar.
Després de dinar ens trobarem novament a la porta de l’Accademia, des d’on iniciarem un passeig per la
ciutat, passant per tots els seus barris. En aquest passeig no faltaran les explicacions i curiositats sobre la
ciutat, els seus orígens, i la seva peculiar estructura. A més de passar pels carrers més coneguts, ens
desviarem cap a d’altres poc transitats pels turistes i descobrirem el laberíntic tramat de la ciutat. No
activeu els vostres GPS: a Venècia no funcionen!
Al final del passeig, arribarem a Zattere i recuperarem forces prenent un gelat a la terrassa de la famosa
gelateria Nico, des d’on gaudirem d’una vista esplèndida de l’illa de la Giudecca.
Dia 3. Venècia

Antonio Vivaldi i l’hospici de La Pietà. La Basílica de San Marco i la seva capella musical.
Iniciarem el dia al campo Bandiera e Moro, a la plaça on estava situada la casa natal d’Antonio
Vivaldi, sens dubte, el venecià més famós de la història musical. Després de visitar San Giovanni in
Bragora, església on el van batejar, passarem per l’església de San Zaccaria, on podrem gaudir del
famós retaule de San Zaccaria, de Giovanni Bellini.
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Tot seguit ens dirigirem cap a La Pietà, institució estretament lligada a la figura de Vivaldi, on va treballar
gran part de la seva vida com a director musical i mestre de violí i viola d’amore.
Allà, un guia local ens ensenyarà valuosos instruments de l’època de Vivaldi fets per Andrea i Pietro
Guarneri, entre ells, el violí del mateix compositor.
A més, coneixerem la història de l’antic hospici de La Pietà, una institució de caràcter benèfic que no
només acollia infants abandonats, sinó que, a més, donava la possibilitat de fer els estudis musicals
exclusivament a les nenes òrfenes. El nivell interpretatiu de les orquestres femenines va ser admirat per
tota Europa, gràcies a l’extraordinària feina feta pel seu director musical: Antonio Vivaldi.

Temps lliure per dinar.
Desprès de dinar ens trobarem a l’entrada de la Basílica de San Marco, declarada Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO degut a la seva excepcionalitat arquitectònica i al seu valor històric artístic. Al
seu interior admirarem la seva bellíssima arquitectura i coneixerem la importància de la pràctica musical
a la basílica, i també a la vida de la ciutat.
La presència de compositors a San Marco com Adrian Willaert, Andrea i Giovanni Gabrieli i Claudio
Monteverdi, entre d’altres, va portar la ciutat a nivells artístics, en matèria musical, que van servir com a
model als compositors d’arreu d’Europa.
En aquesta visita coneixerem també les particularitats sonores de la basílica i la seva influència en el
desenvolupament dels cors i les orquestres.
A la sortida de la basílica passejarem per la Piazza San Marco, on veurem els tres cafès més importants
de Venècia: el Caffè Florian, el Caffè Lavena i el Gran Caffè Quadri, locals històrics que han acollit
als compositors i artistes més importants del seu temps.
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Dia 4. Venècia

Els hospicis venecians i les orquestres femenines. Basílica de La Salute. Fondaco dei Tedeschi.
Avui dedicarem el dia a conèixer a fons la important tasca social de la Serenissima durant tota la seva
existència, especialment concentrada als hospicis. Ens trobarem al campo Santi Giovanni e Paolo –
conegut pels venecians com a Zanipolo- i anirem a l’església de San Lazzaro dei Mendicanti, que va
estar lligada a l’hospici del mateix nom on es va desenvolupar una important activitat musical
protagonitzada per cants i orquestres exclusivament femenines. Després, a les 11:30h anirem a l’església
de Santa Maria dei Derelitti, que pertanyia al famós Ospedaletto, i coneixerem la preciosa Sala della
Musica, amb pintures de Jacopo Guarana i Agostino Mengozzi Colonna.
Temps lliure per dinar.
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Després ens trobarem a la porta de la Basílica della Salute, per conèixer l’últim dels hospicis venecians.
Aquesta basílica fou projectada per Baldassare Longhena i és una de les esglésies més importants i
extraordinàries de la ciutat.
Finalitzada la visita, anirem fins a la Punta della Dogana, des d’on es veu una perspectiva estratègica i
única de la ciutat –la mateixa que veien antigament els vaixells a la seva entrada a Venècia-, i també
podrem veure el lloc on estava situat l’Ospedale degli Incurabili. Quan acabem, per culminar la tarda,
anirem passejant fins arribar a l’antic Fondaco dei Tedeschi i pujarem a la seva esplèndida terrassa,
des d’on es poden contemplar unes magnífiques vistes de la ciutat.
Dia 5. Venècia

Carlo Goldoni i l’Opera Buffa. El barri del gueto.
A les 12:00h ens trobarem a la porta de Casa di Carlo Goldoni, un preciós palazzo del Quattrocento
representatiu del gòtic venecià, que el mateix autor recordà a les seves memòries:

Vaig néixer a Venècia, al 1707, a una gran i bella casa,
situada entre el pont de Nomboli i el de la Donna onesta,
a la cantonada del carrer de Ca’Centanni,
a la parròquia de San Tomà.
Aquest magnífic i poc visitat museu és una de les joies de la ciutat, que no només conserva alguns objectes
del més famós literat venecià, sinó també un meravellós teatrino di marionette de la coneguda família
Frimani, una preciosa col·lecció de marionetes, i alguns quadres i objectes de gran valor artístic i històric.
Al mateix lloc on va néixer Goldoni, coneixerem la seva influència en el desenvolupament de l’opera buffa
i la seva importància com a autor de llibrets operístics.

Temps lliure per dinar.
A la tarda ens trobarem a la Piazzeta San Marco, entre les columnes de San Teodoro i el lleó alat de
San Marco, lloc evitat pels supersticiosos des de fa segles: allà es col·locava el cadafal on es realitzaven
les execucions públiques. Des d’aquí anirem caminant tranquil·lament fins al barri de Cannaregio per
arribar al Ghetto, nom que se li va donar al recinte emmurallat que va acollir als primers jueus i que ha
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donat lloc a la paraula gueto, amb connotacions actualment diferents a les originals. Aquest tranquil i
deliciós barri acull, encara avui dia, la comunitat jueva, i conserva vàries sinagogues i comerços
tradicionals.
Dia 6. Venècia

Els Teatres Venecians.
Avui coneixerem la història dels teatres venecians i la importància de Venècia en el desenvolupament i
l’evolució de l’òpera.
Ens trobarem al matí a la porta del Teatro Goldoni, on un guia local ens explicarà la història particular
del teatre, un dels més antics de Venècia conservats fins a l’actualitat. També coneixerem la funció social
de l’òpera a la ciutat dels canals i la lluita dels aristòcrates pel monopoli teatral, com a representació del
poder econòmic i de la cultura de les famílies propietàries.
A la sortida anirem passejant fins al Teatro La Fenice, coliseu que, juntament amb el Teatro alla Scala
de Milà i el Teatro San Carlo de Nàpols, configura la triada més cèlebre de teatres d’òpera d’Itàlia, i que
ha acollit algunes de les estrenes més importants de la història operística.
Després d’aquesta visita, cadascú podrà disposar lliurement del seu temps i aprofitar per perdre’s per
Venècia o visitar algun dels seus meravellosos museus.
Si, finalment, es reprèn la programació habitual, al capvespre ens trobarem a l’interior de l’església La
Pietà per assistir a un concert (no inclòs en el preu final) que inclourà la interpretació de Le quattro
stagioni de Vivaldi, i gaudirem de l’extraordinària acústica aconseguida gràcies al projecte de l’arquitecte
Giorgio Massari, sota recomanacions del propi Vivaldi.

Dia 7. Venècia

El valor de la música a la Venècia renaixentista i barroca: Museo della Musica i Santa Maria
Gloriosa dei Frari.
Per acabar el nostre periple venecià, ens trobarem a les 10:00h a la porta de l’Accademia, un dels museus
més importants de la ciutat i que antigament era la seu de l’acadèmia de belles arts. Des d’allà anirem
passejant fins al Museo della Musica, un petit però important museu que acull una valuosa col·lecció
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d’instruments que cobreix un marc cronològic d’aproximadament 300 anys. Venècia va atreure un gran
nombre de constructors d’instruments que, aprofitant la importància que la ciutat donava a la música, van
aportar nombroses experimentacions tècniques. Al museu podrem contemplar instruments d’alt valor
històric, com el contrabaix Niccolò Amati de 1670, entre d’altres.
Tot seguit, anirem fins a la basílica de Santa Maria Gloriosa dei Frari, sens dubte una de les joies de
la ciutat , que no només acull pintures de gran valor artístic i històric –com l’Assunta de Tiziano o el tríptic
de Giovanni Bellini–, sinó també les tombes de Tiziano i Claudio Monteverdi. En aquesta visita ens
aproparem a la figura de Monteverdi i coneixerem la importància de les seves innovacions musicals en el
marc venecià.

Tarda lliure perquè cadascú pugui acabar de gaudir de la ciutat pel seu compte.
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Preus
Preu per persona habitació doble: 1395 €
Suplement per habitació individual: 290 €

Allotjament
Hotel Giorgione 4*
(https://www.hotelgiorgione.com/es)

Grup
10 persones
* Grup reduït en prevenció a les possibles mesures
d’aforament derivades de la COVID-19.
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
Venècia Musical tardor” i indicant clarament
les dades de cada participant que s’inscriu (nom
i cognoms, e-mail i telèfon de contacte).
 Pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html.
Allà cal marcar l’opció “Inscripció a una activitat”,
emplenar les dades personals i indicar el destí del
viatge a l’apartat ‘Missatge’.
 Per telèfon: als números 937 423 014 o 667
013 352 o 695 528 467.
 Presencialment: a Arqueonet, al carrer
Sepúlveda 79 de Barcelona.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre
d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
Reserva: un cop fetes les preinscripcions ens
posarem en contacte amb tots els preinscrits per tal
de portar a terme els tràmits de reserva (primers
pagaments i requeriments de documentació).
Paga i senyal per a confirmació de la plaça
Quan es fixin les dates definitives del viatge, es
marcarà també un termini per efectuar la paga i
senyal.
Es pot efectuar de dues maneres:
Presencialment, en efectiu o en targeta de crèdit,
a Arqueonet (C/Sepúlveda 79 de Barcelona, de
dilluns a dijous de 10h a 14h i de 16h a 20h).
De forma no presencial, realitzant un ingrés al
compte corrent de CaixaBank ES29 2100 0212 1802
0031 6077, indicant molt clarament el nom i
cognoms de la persona inscrita i el nom i dates del
viatge.

Vols recomanats
* Un cop confirmada la viabilitat del viatge, en base
a l’evolució de la pandèmia i les restriccions de
mobilitat i de fronteres, us informarem dels vols
disponibles a Venècia que, si voleu, es podran
reservar des d’Arqueonet.

Serveis inclosos
 Classe teòrica impartida per la professora
Verónica Maynés via zoom (si la situació ho
permet, es valorarà, fer-la presencial) referent a
la història musical de Venècia.
 Xerrada informativa prèvia sobre el viatge
realitzada per la professora Verónica Maynés.
 Acompanyament durant tot el viatge de la
professora especialista d’Arqueonet Verònica
Maynés.
 Recollida i acompanyament de l’aeroport a l’hotel
per la Verónica Maynés.
 Guia local en la nostra visita a La Pietà i al Teatre
Goldoni (en castellà o italià amb la Verònica fent
d’intèrpret en cas de ser necessari).
 Estada a l’hotel esmentat (habitació superior) en
règim d’allotjament i esmorzar.
 Entrades a tots els llocs esmentats en el
programa, inclosa San Marc sense cues.
 Dossier cultural i guia de la ciutat.
 Assegurança de viatge i cancel·lació de fins a
2000€.
Serveis no inclosos
 Vols d’anada i tornada des de Barcelona
 Concert a la Pietà (Les quatre estacions): preu
aproximat (tarifes 2020) 26€.
 Àpats no detallats en l’apartat anterior.
 Extres personals.
 Proves PCR o similars
 Tot allò no especificat a l’apartat “Serveis
inclosos”.
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Informació pràctica i recomanacions
Dificultat del viatge
Aquest viatge no comporta cap dificultat especial. Cal tenir en compte que caminarem per la ciutat, ja que la millor
manera de conèixer Venècia i moure’s-hi és caminant, però les caminades que farem seran de nivell bàsic i aptes
per a qualsevol persona.

Vestuari i calçat
Cal portar roba i calçat còmode per fer les caminades. Al fer-se només visites per la ciutat no cal cap equip especial.
Verifiqueu les condicions meteorològiques uns dies abans per tenir en compte la roba extra que pugui caler.

El temps
Podeu veure la previsió meteorològica de qualsevol lloc el món a través dels següent llocs web:


https://weather.com



https://www.accuweather.com/

En qualsevol de les dues, només cal que introduïu el nom de la ciutat que voleu consultar en el buscador que apareix.

Resta d’informació pràctica
A les persones que facin el viatge els hi facilitarem un petit dossier amb tota la informació pràctica referent a aquest
viatge: diferència horària, moneda, horaris, corrent elèctrica, tipus d’endolls, propines, menjars, etc. Així mateix, a
la reunió prèvia amb les persones que viatgen, els ampliarem la informació sobre la dificultat, vestuari i equipament
necessaris.
En tot cas, aquí teniu alguns llocs web on trobareu informació:


Endolls al món: http://www.otae.com/enchufes/



Canvis de moneda: https://www.xe.com/



Diferències horàries: http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm

Mesures de seguretat sanitària, documentació, condicions i altra informació legal
Mesures preses davant la pandèmia de la Covid-19
La pandèmia de la Covid-19 afecta a la vida diària de tothom; també en la realització de viatges. En aquest sentit,
hem adoptat una sèrie de mesures que no només permeten el compliment de les normes sanitàries, sinó que hem
afegit tot allò addicional que creiem necessari per tal de poder viatjar amb tota seguretat. Us en destaquem algunes:


Ens informem de tots els requeriments i normatives sanitàries exigides o recomanades pels governs dels països
de destinació, pel govern espanyol (per al moment del retorn a casa) i per les companyies aèries o d’altres tipus
de transport. Us traslladem tota la informació i us ajudem amb els tràmits. Ens mantenim sempre actualitzats.



Incloem una assegurança de viatge i de cancel·lació en tots els nostres viatges i sortides, la qual contempla,
entre d’altres, cobertures específiques referents a la Covid-19. D’aquesta manera la persona que viatja queda
coberta en cas que agafi la Covid-19 abans de l’inici del viatge, si quan arriba a l’aeroport, port o estació es
denega l’embarcament del passatger a causa de la seva temperatura corporal o bé si durant el viatge el passatger
contrau la Covid-19.



Facilitem les gestions per realitzar les proves PCR, en cas siguin necessàries per viatjar. Així us ho preparem tot
perquè pugueu fer-vos la prova als laboratoris Synlab, en unes condicions econòmiques avantatjoses. Nosaltres
us reservem l’hora i us fem els tràmits; vosaltres només cal que aneu al laboratori a l’hora reservada i us feu la
prova. L’associació d’agències de viatges de la qual Arqueonet forma part, ha signat un acord amb aquests
laboratoris per tal de tenir uns preus avantatjosos i que la gestió es faci a través nostre, estalviant-vos tràmits.
En cap cas, però, els PCR’s o qualsevol altra prova necessària estan inclosos en el preu del viatge.
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Us obsequiem amb el següent conjunt de productes que ajuden a protegir-se de la Covid-19: una mascareta de
tela (corporativa Arqueonet), una mascareta FFP2 i un pot de gel hidroalcohòlic de viatge. Us animem a utilitzar
en tot moment les mascaretes, excepte quan estigueu a l’habitació de l’hotel i en el moment dels àpats. Així
mateix, us recomanem la de tela per als llocs a l’aire lliure i la FFP2 per als llocs tancats. El gel hidroalcohòlic cal
usar-lo també amb freqüència.



Els transports terrestres privats (minibusos, autocars, ...) els contractarem de forma sobredimensionada, sempre
que sigui possible, per tal que pugueu mantenir una distància de seguretat. Així mateix, contractarem aquells
transports que ofereixin garanties tals com certificats d’instal·lació dels circuits de recirculació i renovació d’aire,
desinfecció diària dels vehicles, etc.

Altres mesures i recomanacions sanitàries
Vacunes i altres mesures
No hi ha cap vacuna obligatòria per aquest viatge.
Arqueonet sempre us informarà de les vacunes obligatòries i d’altres requeriments sanitaris obligatoris exigits
pel país de destí, així com d’algunes altres recomanacions en base a la nostra experiència. Però és responsabilitat
de la persona que viatja el dirigir-se a professionals mèdics i organismes oficials per confirmar les necessitats
sanitàries legals. La informació sobre precaucions sanitàries i vacunes la podeu trobar en el lloc web següent:


https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do

Per altra banda, podeu consultar també aquesta informació al telèfon de la Generalitat de Catalunya 061 (‘Salut
respon’) o bé a la seva web de viatges i salut:


http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/vacunacio/

Finalment, podeu trobar més informació al telèfon (913799700) o a la web del Ministerio de Asuntos Exteriores:


www.exteriores.gob.es

Recomanacions sanitàries
Per a aquest viatge no hi ha cap recomanació específica, excepte les habituals que en qualsevol viatge cal
seguir.

Documentació
L’única documentació necessària per aquest viatge a Venècia és el DNI vigent.
Tingueu en compte que:


En el moment que formalitzeu la reserva (quan es faci el primer pagament) haureu de fer-nos arribar una còpia
escanejada del passaport (en cas que el viatge el requereixi) o bé del DNI.



Si feu canvis en el vostre passaport o DNI (per pèrdua, renovació, etc.) ens ho haureu de comunicar i enviarnos de seguida el nou model escanejat.



Podeu consultar els requeriments d’entrada als diferents països als següents llocs web:





http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx



https://www.mscbs.gob.es/

Arqueonet oferirà la informació, requerida per les persones que viatgen, relacionada amb les necessitat
d’expedició de documentació addicional per a la seva entrada o sortida del lloc de destinació, així com de la
vigència dels documents d’identitat, independentment de la seva nacionalitat.

Procediment de reserva i condicions de pagament


Preinscripció: en primer lloc caldrà fer una preinscripció per les vies indicades a l’apartat ‘Inscripció i reserva’
d’aquest programa de viatge. Aquesta preinscripció no és vinculant, però les places del grup s’assignaran per
estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.



Reserva: els terminis de pagament per efectuar les reserves seran el següents:
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550 euros abans del 31 de juliol de 2021. Aquest import inclou la contractació i emissió de l’assegurança
del viatger/a, la qual descrivim en el següent punt. L’import de l’assegurança no serà reemborsable.



La resta de l’import abans del dia 30 de setembre de 2021 (aquest darrer pagament inclourà els vols,
en cas que el client vulgui que els reservem des d’Arqueonet, així com el suplement d’habitació individual
i qualsevol altra despesa extra sol·licitada pel client).

Cal tenir en compte que:


Podria haver-hi excepcions en les condicions de pagament, condicions particulars diferents de les esmentades,
provinents de proveïdors o companyies aèries. Si n’hi hagués, es comunicarien amb temps, per escrit, i d’acord
amb els següents punts:


Serà d’obligat pagament 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.



La resta de les quantitats s’establiran segons el calendari de pagaments proporcionat pel proveïdor.

Assegurança de viatge
En el moment de fer el primer pagament corresponent a la reserva d’aquest viatge, s’emet l’assegurança AXA VIP
PLUS PREEX – 2000 que el client contracta per a aquest viatge. Aquesta assegurança té un preu de 42,33 euros i
està inclosa en el preu global del viatge. En cas que el client cancel·li el viatge, segons les condicions de cancel·lació
explicades més avall, l’import d’aquesta assegurança no es retornarà donat que ja ha estat emesa al nom i amb les
dades personals del client.
Tal com marca la legislació vigent, Arqueonet, com a agència que comercialitza, en el moment de contractació del
viatge combinat posarà en coneixement del client l’esmentada assegurança, especificant que és facultativa i que
cobreix 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.

Condicions generals de contractació
Les presents condicions generals estan subjectes a la normativa turística de Catalunya, com a lloc de celebració del
contracte. Subsidiàriament es sotmeten al 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 document suposa l’acceptació total de les presents condicions generals,
que es consideren automàticament incorporades al contracte. Aquestes condicions 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 organització del viatge detallat en aquest programa/pressupost ha estat realitzada per Arqueonet Cultura, SLNE,
amb seu comercial al Carrer Sepúlveda 79 de Barcelona (08015), amb seu social al Carrer Llibertat 6 baixos de
Malgrat de Mar (08380), amb telèfon 937423014 i amb correu electrònic arqueonet@arqueonet.net.
Inscripcions i reemborsaments
Quan el client sol·liciti la inscripció en una determinada reserva, l’agència venedora, en aquest cas Arqueonet, 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, Arqueonet reclamarà al client la bestreta, tal com s’ha indicat en les
condicions de pagament. 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 d’Arqueonet, així com les despeses de gestió del proveïdor, en el cas que n’hi haguessin, i el preu de
l’assegurança.
Una vegada confirmada la reserva per part d’Arqueonet, el consumidor haurà d´abonar el dipòsit corresponent
indicat en les condicions de pagament, 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
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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 lliuri al consumidor els títols de transport, bons de viatge
o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de les prestacions que formen el viatge combinat,
a no ser que s’hagués determinat un 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 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.
Preus
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


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 segons el que indica la legislació vigent.



El consumidor no haurà d´abonar penalització si el desistiment té lloc per causa de força major justificada.



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.



El desistiment produeix efectes des del moment en què la voluntat de desistir del consumidor arriba al
coneixement de l’agència.



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.



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.
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Protecció de dades
En compliment del reglament de la Unió Europea UE 2016/679 referent a la protecció de dades, us informem que,
per tal de poder realitzar les reserves i comunicacions corresponents a aquest viatge, les dades que ens heu
facilitat seran emmagatzemades en les nostres bases de dades confidencials. Al haver-nos facilitat les vostres dades
esteu donant-nos el vostre permís explícit per seguir emmagatzemant-les amb les finalitats abans mencionades.
Podeu exercir els vostres drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) en qualsevol moment, així com
rebre una còpia de les mateixes. A Arqueonet, per política pròpia i sigui quina sigui la llei que hi hagi en vigor en
cada moment, sempre hem tingut i seguirem tenint la màxima cura en les qüestions referents a la privacitat de les
dades de tots i totes.
En tot cas, vostè podrà presentar una reclamació davant de 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 pre-contractual addicional
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. A més, tal com exigeix la legislació, l’empresa organitzadora, en aquest cas Arqueonet, està coberta per
una garantia per al reemborsament dels pagaments realitzats i, si el transport està inclòs en el viatge, assegurar la
seva repatriació en cas que incorri en insolvència.
A continuació incloem un llistat dels 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.
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L’organitzador haurà de proporcionar assistència al viatger en cas que aquest es trobi en dificultats.



Si el viatge 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 en funció de les seves necessitats.



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.



Arqueonet, com a agència de viatges, disposa de la garantia per insolvència que s'estableix per als viatges
combinats en l'article 252 punt 10 de la llei 22/2010, de 20 de juliol, corresponent al Codi de Consum de
Catalunya. Aquesta garantia està formalitzada a través de la pòlissa de caució número 72973483 amb la
companyia asseguradora 'AXA Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros', domiciliada al
carrer Monsenyor Palmer núm. 1 de Palma de Mallorca (07014) i NIF A60917978. La garantia cobreix, en cas
d'insolvència de l'agència de viatges, el reemborsament efectiu dels pagaments efectuats pels viatgers
contractants d'un viatge combinat que haguessin hagut d'efectuar en la mesura que no s'haguessin realitzat els
serveis corresponents fins a la finalització de el viatge contractat i, si el transport estigués inclòs en el viatge
combinat contractat, de les despeses de repatriació, incloses les despeses d'allotjament prèvies a aquesta. En
cas de voler realitzar la sol·licitud de prestació, cal fer-ho per mitjà de telefònic: des d'Espanya al 911 119 544 i
des de la resta del Món al 0034 911 119 544. Arqueonet també disposa de dues pòlisses de responsabilitat civil,
orientades respectivament a la cobertura de l'activitat d'agència de viatges i a l'activitat de divulgació cultural
que realitzem en la nostra seu.
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