Presentació
Aquest viatge ens portarà al Caucas, una de les fronteres més extremes d’Europa i ens permetrà visitar
dos països units pel seu passat (la Gran Armènia), però que han evolucionat per separat en els temps més
moderns. El més antic seria la República d’Armènia, avui dia, un reducte geogràfic d’allò que en l’antiguitat
fou un gran reialme, els dominis del qual s’estenien entre els costes de la Mar Negra, les de la mar Càspia,
les del llac Van i les fonts del Tigris. Des que Armènia fou cristianitzada (301 dC), aquesta religió ha arrelat
tan profundament en el país que ha deixat una important empremta tant en la seva història com en la
seva geografia, doncs ningú a Armènia dubta que fou a l’Ararat on va encallar l’arca de Noè.
Més recent en termes històrics, i igualment orgullosa del seu passat cristià, resulta Geòrgia, un país que
en temps dels grecs era més conegut com la Còlquida del Vellut d’or. Geòrgia va viure la seva època
daurada a l’edat mitjana, i d’aquells temps conserva un ric i variat patrimoni històrico-arqueològic. Ubicats
en un corredor entre les mars Càspia i Negra i les muntanyes del Caucas, els monuments d’aquests dos
països reflecteixen les influències de tots els invasors que s’han assentat a les seves terres al llarg dels
segles (armenis, grecs, perses, mongols i russos).
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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Programa detallat
Dia 1. 30/07. Barcelona – Brusel·les – Erevan

Fem les maletes... i cap a l’arca!

Presentació a l’aeroport del Prat, on ens reunirem amb el nostre guia. Realitzarem els tràmits de facturació
i embarcament per prendre el vol amb destinació a Erevan via Brussel·les.
Arribada de matinada i trasllat al nostre hotel: allà ens estarà esperant un sopar lleuger.
Dia 2. 31/07. Erevan – Echmiadzin – Temple de Zvartnots – Erevan

Armènia, el país cristià més antic del món

Un cop ben esmorzats, les visites del dia ens portaran a descobrir la capital religiosa dels armenis a
Echmiatsin, a 20km d’Erevan. Pel camí, però, farem una parada per a visitar l’església de Santa
Hrispimé, construïda al segle VII sobre la tomba de santa Hrispimé, i considerada una de les set
meravelles d’Armènia. Prosseguirem la nostra ruta fins a la catedral de Echmiatsin, que és la basílica
cristiana més antiga del món, ja que va ser fundada per Gregori l’Il·luminador el 303 dC sobre un antic
temple del foc zoroaztrià. De retorn a Erevan, ens aturarem a les ruïnes de l’església de Zvartnots (s.
VII), al cor de la plana de l’Ararat, que commemora una aparició dels àngels custodis a Gregori
l’Il·luminador.

De retorn a Erevan, farem la visita del Parc Memorial Tsitsernakaberd i el Museu del Genocidi
Armeni, dedicats tots dos a commemorar les víctimes del genocidi que aquest poble va patir, entre 1915
i 1923, a mans de les autoritats turques (l’estela, de 44m d’alt, simbolitza el renaixement dels armenis).
Prosseguirem el nostre recorregut per la capital armènia visitant el Museu de la Història d’Armènia.
Creat el 1919 per acollir les principals col·leccions arqueològiques del país, els seus fons comprenen des
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del Paleolític fins als nostres dies, incloent peces de gran interès històric com ara els bronzes d’Urartu i
una important col·lecció d’art cristià armeni dels segles IV-V. Com a curiositat, en aquest museu s’exhibeix
la sabata de pell més antiga del món.
Acabarem el dia al Vernissage, el més important mercat tradicional d’artesania local amb les creacions
més típiques del país.
Sopar i allotjament a Erevan.
Dia 3. 01/08. Erevan – Khor Virap – Erevan

Khor Virap, la presó de Gregori l’Il·luminador
Després d’esmorzar, pels volts de les 10h, començarem el nostre periple per les terres del Caucas visitant
una de les joies de l’arquitectura sacra que hi ha a l’entorn d’Erevan. Així doncs, sortirem en direcció al
monestir de Khor-Virap (segles IV-XVII), seguint un camí entre muntanyes que ens permetrà admirar
els celebrats paisatges armenis. El monestir es troba situat a la vall d’Ararat, a la vora d’aquesta muntanya
de reminiscències bíbliques en què, segons la tradició, va encallar l’arca de Noè .Fou reconstruït al segle
XVII sobre el mateix lloc en què, durant quinze anys, va restar empresonat Gregori l’Il·luminador, pare
del cristianisme armeni i primer Patriarca Suprem (o Katólicos).

Entorn seu, tot i que molt malmeses pel pas dels temps, hi ha les poques restes supervivents de la capital
dels armenis antics: la mil·lenària Artaxata.
De retorn a Erevan, visitarem una fàbrica de conyac armeni (1887), licor que gaudeix de gran prestigi
dins i fora el país. S’explica l’anècdota que, a la Conferència de Yalta, Ióssif Stalin va oferir conyac armeni
a Winston Churchill i aquest va quedar tan enamorat del seu sabor que li feia una comanda anual. Així, la
Guerra Freda li va resultar més suportable! Després de dinar, iniciarem un tour panoràmic per Erevan,
que ens permetrà conèixer els edificis més emblemàtics de la ciutat, cas de l’Òpera, l’edifici de Correus,
l’edifici del Govern, la Galeria d’Art Nacional i la famosa Cascada, des d’on gaudirem d’unes boniques vistes
de la ciutat.
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Sopar i allotjament a Erevan.
Dia 4. 02/08. Erevan – Garni – Gueghard – Seva – Dilijan

En ruta vers el cor d’Armènia

Després d’esmorzar i amb les maletes preparades, ens aproparem fins el Museu de Manuscrits (en
armeni, Matenadaran), fundat l’any 1959 com a dipositari de 14.000 magnífics manuscrits miniats que
contenen documents històrics pluriseculars de tot Europa i Àsia, especialment, la primera còpia de la Bíblia
que es va fer a Armènia, amb les seves delicades miniatures.
Pel camí, pararem a l’arc de Yequshé Charents per a gaudir de les vistes panoràmiques de la vall de
l’Ararat.

A continuació, ens dirigirem vers el temple de Garni (s. I dC), principal edifici d’època clàssica en territori
armeni i una de les mostres més impressionats de l’arquitectura pagana antiga. Situat sobre un promontori
escarpat, el temple fou construït pel rei Tiridates I com a complement de la seva residència estival i,
probablement, estava dedicat a Mitra.
Continuarem el nostre camí vers el NE, en direcció al Monestir de Gueghard (ss. IV-XIII), un magnífic
monument de l’arquitectura armènia medieval inscrit a la llista del patrimoni mundial de la UNESCO i en
el qual, segons la tradició, es conserva una relíquia de la Santa Llança amb què es va ferir a Jesús mentre
encara es trobava a la Creu, i que va dur fins a Armènia l’apòstol Tadeu. Allà podrem escoltar un cor
vocàlic de cançons laiques i folklòriques, doncs l’acústica d’aquest lloc conserva la veu més de 30 segons
i això fa que en resulti un cant molt suau i molt impressionant.
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Després de dinar, prosseguirem vers el llac Sevan, el segon llac d’aigua dolça més gran del món, a uns
2.000m sobre el nivell del mar, que ocupa el 5% de la superfície d’Armènia. Allà descobrirem, en un entorn
natural impressionant, el monestir Sevanavank (o de la península), que sembla surar sobre les
aigües.
Segons els armenis:
«Si al Paradís hi hagués muntanyes,
boscos i fonts d’aigües minerals, aquest estaria a Dilijan».
Acabades les visites del dia, continuarem vers Dilijan, on hi tenim reservat sopar i allotjament.
Dia 5. 03/08. Dilijan – Alaverdí – Sadajlo (frontera) - Tblissi

Admirant les joies de l’arquitectura armènia

Després d’esmorzar a l’hotel, ens endinsarem en les regions septentrionals d’Armènia, a través d’una regió
boscosa i molt espectacular on hi ha la ciutat d’Alaverdí, a les rodalies de la qual es van construir els
impressionants complexos arquitectònics de Sanahin (966 dC) i Haghpat (976 dC), dues obres
destacades de l’arquitectura armènia medieval inscrites en la llista de patrimoni mundial de la UNESCO
que visitarem.
A Sanahin existia una escola en la qual, a més de teologia, s’ensenyaven ciències i belles arts. Pel que fa
a Haghpat, es tracta d’un immens complex monàstic, integrat per esglésies, edificis conventuals, un
refectori i una biblioteca. En ambdós casos destaca la delicada bellesa de les decoracions, presumiblement
realitzada per artesans del mateix taller.
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Acabades aquestes visites, prosseguirem camí vers la frontera amb Geòrgia a Sadajlo. Allà canviarem de
guia i de vehicle i continuarem fins a Tblissi, on soparem (en un restaurant georgià) i ens allotjarem.
* A data d’avui, no tenim informació sobre l'estat de la carretera de Alaverdi - Sadakhlo per al 2022. En el cas d'estar tancada,
substituirem els monestirs de Haghpat i Sanahin amb altres visites.

Dia 6. 04/08. Tblissi

Tblissi, entre l’antiguitat i la modernitat
Avui dedicarem tota la jornada a conèixer els indrets més interessants de Tblissi, ciutat fundada al segle
V aC pels antics ibers i la més duradora de les capitals històriques de Geòrgia (112-1490). Passejarem
pels carrerons estrets de la ciutat vella, tan carregats de tradicions i d’història que estan inclosos en el
llistat del patrimoni de la UNESCO.

De camí, toparem amb diverses construccions, exponents de la bellesa arquitectònica, religiosa i secular,
de la capitat georgiana, representada tant per esglésies, mesquites o sinagogues com per les seves
famoses cases del segle XIX, de balcons multicolors.
Entre d’altres monuments, visitarem la Catedral de Santa Maria de Sió (s. XIII), destruïda en
nombroses ocasions pels invasors que han assolat Tblissi al llarg de la seva història; l’església de
Metekhi (s. XIII), originalment fundada com a capella palatina dels reis georgians; i l’església
Antchishati (s. VI), el nom de la qual deriva d’una venerada icona del Salvador que es va traslladar aquí
en el segle XVII; a més, gaudirem d’unes vistes panoràmiques de la fortalesa Narikala (s. XI), acròpoli
fortificada dalt d’un dels turons de la ciutat que es considera el “cor de Tblissi”.
Més tard, visitarem el Museu Nacional d’Història, imprescindible per a conèixer l’evolució històrica i
cultural d’aquest fascinant país. I per acabar el dia passejarem per l’avinguda Rustaveli, un passeig que
constitueix el cor de la ciutat dissenyat pel famós urbanista francès el Baró de Haussman.
Dia 7. Tblissi – Mtsjeta – Ananuri – Dzalisa – Borjomi

Mtsjeta, la capital de la Geòrgia medieval

Després d’esmorzar, sortirem de Tblissi en direcció a Mtsjeta, el centre religiós de Geòrgia i una de les
capitals històriques del país. Allà hi ha l’històric Monestir de Jvari (s. VI-VII), una església fortificada i
dotada de quatre absis que a l’edat mitjana era un centre de pelegrinatge molt important ja que allà s’hi
guarda una relíquia de la Vera Creu; i la Catedral de Svetitskhoveli (s. XI), decorada amb un gran
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nombre de colorits frescos que ens expliquen els mites i llegendes fundacionals de l’església georgiana,
com ara el de la túnica sagrada de Jesús. Tots dos monuments estan a la llista de la UNESCO.

A la zona visitarem també el complex conventual de les monges Samtavro (s. XI), construït sobre
el lloc en que santa Nino es va aturar per a pregar i que acull la sepultura d’un rei d’Iberia anomenat
Mirian III.
A la tarda ens aproparem fins a la fortales d’Ananuri (s. XVII), una fortificació llistada per la UNESCO
que compta amb diverses esglésies i un mausoleu amb les sepultures dels ducs d’Aragvi. Després farem
cap al jaciment arqueològic de Dzalisa, una casa romana amb paviments de mosaics enormement
treballats, rics i plens de color.
En finalitzar les visites arribarem fins a Borjormi; sopar i allotjament.
Dia 8. 06/08. Borjomi – Vardzia – Ajaltsije – Borjomi

Vardzia i el record de la reina Tamar

Un cop esmorzats, sortirem de Borjomi per a gaudir de la bellesa arquitectònica de la ciutat rupestre
de Vardzia (s. XII), que fou fundada per Tamar, la més famosa de les reines georgianes, prop de l’església
de la Dormició. Té una profunditat de 500m, distribuïts al llarg de nou pisos, i encara conserva una bonica
col·lecció de pintures medievals georgianes, entre les quals s’hi compta, el retrat més precís de Tamar.
Un cop acabada aquesta visita, continuarem el nostre camí vers Ajaltsije, una petita ciutat del sud de
Geòrgia on hi ha el Castell de Rabati, una impressionant fortalesa que es va començar a construir al
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segle IX i que va resistir el dur setge de Tamerià (s. XIV); i el Monestir de Sapara, fundat per la família
local dels Jakeli, que conserva força intactes els frescos del segle XIV.
De retorn a Borjomi, on tenim el sopar i l’allotjament, passejarem pel parc local i veurem els afloraments
naturals d’aigua termal que caracteritzen aquesta zona del país.
Dia 9. 07/08. Borjomi – Kutaisi – Guelati – Kutaisi

Guelati i la memòria de David IV el Constructor

Després d’agafar forces amb un bon esmorzar, sortirem amb direcció a Kutaisi, antiga capital del mític
reialme de la Còlquida i primera seu del regne de Geòrgia (entre 975 i 1122). Allà farem dues visites d’un
gran interès històric.
En primer lloc, la Catedral Bagratiana (s. XI), dedicada per Bagrat III a la dormició de la Verge Maria;
tot seguit, el complex monàstic de Guelati (s. XII), inscrit a la llista de patrimoni de la UNESCO, que
acull la tomba de David IV el Constructor, el sobirà més rellevant de la història del Caucas medieval. Allà
podrem contemplar els frescos de l’església principal, dedicada a la Nativitat de la Verge Maria, i els de
les altres dues basíliques, la de sant Nicolàs i la de sant Jordi, que és un figura molt venerada a Geòrgia.
A l’edat mitjana fou un centre educatiu d’alt nivell i, per això, Guelati se la coneixia com la “Nova
Jerusalem”.

Després de dinar, ens adreçarem cap al monestir de Motsameta, ubicat en un lloc de gran bellesa
natural, i consagrat durant el segle XI a dos germans de la família noble local que van morir lluitant contra
els musulmans el segle VIII.
Finalitzades les visites tornarem cap a Kutaisi per sopar i allotjament.
Dia 10. 08/08. Kutaisi – Geguti – Vani – Cova de Prometeu – Kutasi

Visitant la Còlquida del Vellut d’or

Després d’esmorzar, farem cap a Geguti, per veure les restes del castell reial de Geguti (ss. VIII-XII),
un dels millors exemples d’arquitectura civil georgiana.
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A continuació, ens arribarem fins Vani, que fou la capital del famós regne de la Còlquida, i la seu del
Vellut d’or fins que Jàson el va robar amb l’ajut de la seva princesa, Medea. Allà visitarem tant les restes
del jaciment arqueològic, com el Museu arqueològic local, que conserva les principals evidencies
d’aquells temps mítics.
Després de dinar ens dirigirem vers Tsalkubo, on ens endinsarem en una gruta natural de gran bellesa
que, segons les llegendes locals, s’identifica amb la cova de Prometeu, en honor a l’heroi que, segons
els mites grecs, fou encadenat pels déus a una roca gegant com a càstig per haver robat el foc de l’Olimp
i haver-lo donat als humans.

Durant el periple per l’interior d’aquesta cova de 1.800m gaudirem d’unes vistes meravelloses gràcies a
les curioses formacions d’estalactites i estalagmites que, a ben segur, excitaran la nostra imaginació.
Des d’allà tornarem a Kutasi on hi tenim el sopar i l’allotjament.
Dia 11. Kutasi – Zugdidi – Mèstia

En ruta vers la pintoresca Svaneti
Finalitzat l’esmorzar iniciarem una de les etapes més interessants del viatge fent cap vers la més singular
de les regions del país, anomenada Svaneti, famosa per l’esperit bel·licós dels seus guerrers.
Un cop arribats a Mèstia, centre administratiu de la regió ubicat a 1.400m d’alçada, visitarem el Museu
Històric i Etnogràfic de la ciutat, que conté una exposició molt interessant sobre la història i la vida
quotidiana dels habitants de la regió, sobretot en època medieval.
Tot seguit visitarem una de les cases-torre més emblemàtiques del país per tal de familiaritzar-nos amb
el mode de vida dels antics georgians. En acabar, farem cap a Mèstia: sopar i allotjament.
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Dia 12. Mèstia – Ushguli – Mèstia

Sota l’ombra del Gran Caucas

Avui dedicarem tot el dia a conèixer millor aquesta singular regió del país georgià, famosa per les casestorre de Ushguli, d’una alçada considerable, i per les panoràmiques de la muntanya Shkara i els seus
cims nevats.

A més de gaudir de les vistes del poblat i del paisatge natural de la zona, podrem visitar la solitària
església de Lamaria (s. XII), dedicada a la Verge Maria i decorada amb unes pintures molt antigues i
singulars. Aquest indret té el rècord de ser el lloc més alt habitat a Europa.
Dinarem a la casa d’una família local i, per la tarda, gaudirem de temps lliure a Mèstia, per conèixer millor
el mode de vida dels habitants de Svaneti.
Sopar i allotjament a Mèstia.
Dia 13. Mèstia – Zugdidi – Batumi

Adjària, la regió amb un paisatge tropical
Avui deixarem enrere a la frescor pròpia de les muntanyes per endinsar-nos en el clima subtropical de la
regió d’Adjària, amb les seves característiques plantacions de té i camps de tarongers.
Pel camí, pararem a Latali, on hi ha l’antiga església de Matskhvarishi (ss. X-XI), dedicada a l’ascensió
de la Verge Maria.
I, després, arribarem a Batumi, la moderna capital de la costa de la mar Negra, síntesi harmoniosa entre
l’arquitectura clàssica georgiana i les fórmules més modernes i agosarades. Gaudirem de la resta de la
tarda lliure per a passejar pel seu esplèndid passeig marítim.
Dia 14. Batumi

Batumi, la perla de la mar Negra
Després d’esmorzar, ens perdrem pels carrers estrets de Batumi, fins arribar a la piazza, que es caracteritza
pels bells edificis amb vidrieres sorprenents que envolten tot l’espai i el fan un lloc de gran encís pels
locals.
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Allà hi podrem observar el rellotge astronòmic i l’escultura de Medea, la dona georgiana més famosa
de l’antiguitat, que du el Velló d’or a les mans.
A continuació visitarem la fortalesa de Gonio, una construcció romana esmentada per Plini el Vell
relacionada amb el mite del Vellut d’or: segons s’explica, allà hi fou enterrat l’apòstol Maties.
Acabarem el dia al Jardí Botànic, de més de 114 hectàrees, ubicat a uns 9km al nord de la ciutat, que
compta amb més de 5.000 espècies vegetals.
Sopar i allotjament a Batumi.
Dia 15. Batumi – Istanbul - Barcelona

Cap a casa!

De bon matí, iniciarem el retorn cap a Barcelona via Istanbul, on tindrem l’ocasió d’admirar l’aeroport
internacional de la ciutat, que té unes dimensions impressionants.
Retorn a casa.
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Preus *per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 3575 €
Suplement per habitació individual: 660 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 245 €

Serveis inclosos


Acompanyament durant tot el viatge del
professor especialista d’Arqueonet Carles
Buenacasa Pérez.



Dossier cultural, en format digital,
descarregable a ordinadors , tauletes,

Agència
Gestora

smartphones,etc.


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 Armènia-Geòrgia” 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

Xerrada prèvia a càrrec del professor
d’Arqueonet.



Xerrades temàtiques durant del viatge de
l’especialista d’Arqueonet (en castellà si la
situació ho requereix).



Bitllet d’avió Barcelona – Erevan (via
Brussel·les) amb la companyia Brussels //
Batumi – Barcelona (via Istanbul) amb la
companyia Turkish Airlines, classe turista.



Estada de 14 nits als hotels seleccionats o
similars, règim d’allotjament i esmorzar.



Règim de pensió completa en tot el circuit,
aigua inclosa.



Transport en autocar privat segons itinerari.



Guia local de parla castellana.



Entrades als museus i monuments segons
programa.



Concert vocàlic al monestir de Geghard.



Màster Class de pa armeni “lavash”.



Tour i degustació de conyac.



1 ampolla d’aigua mineral per dia/persona.



Auriculars durant tot el viatge.



Propines.



Assegurança d’assistència sanitària i
cancel·lació fins a 4000€.

30 de juliol de 2022
Barcelona (BCN), 15:25
Brussel·les (BRU), 18:45

Brussel·les (BRU), 17:30
Yerevan (EVN), 01:10+1

13 d’agost de 2022
Batumi (BUS), 10:25

Istanbul (ISL), 11:30

Istanbul (ISL), 14:40

Barcelona (BCN), 17:20

Serveis no inclosos


Begudes.



Extres personals.



Altres serveis no indicats a l’apartat “Serveis
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Allotjaments previstos (o similars)


Erevan: Historic Tufenkian 4*
https://tufenkianheritage.com/en/accommodation/historic-yerevan-hotel/



Dilijan: BW Paradise 4*
http://paradisehotel.am/



Tiblisi: Hotel Biltmore 5*
https://www.millenniumhotels.com/en/tbilisi/the-biltmore-hotel-tbilisi/



Borjomi: Hotel Crown Plaza 5*
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/borjomi/bjrcp/hoteldetail



Kutaisi: Hotel Best Western 4*
https://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-kutaisi/best-western-kutaisi/propertyCode.91453.html



Mestja: Hotel Mountain 3*
www.mountainmestia.ge



Batumi: Divan Suites 4*
https://www.divan.com.tr/en-US/hotels/divan-suites-batumi

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.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
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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.
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 Armènia i Geòrgia es necessita el 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.
Es 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).
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
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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 al carrer París, 209, principal 2a, - 08008 - Barcelona, CIF: B66197823, número
de llicència: GC: 3373, telèfon: 930011176 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
Tel.: 91.379.97.00.
Protecció de dades
En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d´aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i a la
Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD), en el moment de la recollida de les seves dades Malaika Viatges li proporciona la informació
bàsica respecte del seu tractament. Annexat a la Condicions Generals disponibles en la nostre web podrà
obtenir la informació addicional. Igualment, l´informem que vostè té dret a accedir, a rectificar, a limitar
el tractament, a suprimir les seves dades i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, tal com s´explica
en la informació addicional, mitjançant comunicació a la següent adreça de correu electrònic
malaika@malaikaviatges.com. En tot cas, vostè podrà presentar una reclamació davant l´Agència
Espanyola de Protecció de Dades especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus
drets. L´adreça de l´Agència és C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid, i la seva web www.agpd.es.
INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL ADDICIONAL PRECEPTIVA
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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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