Presentació
Amb excepció de la regió del Vènet, la Itàlia Adriàtica és, potser, la regió menys coneguda de la península
itàlica. Integrada per les províncies de Molise, Abruzzo, Marche, Romagna i Friuli, les seves ciutats
principals (Chieti, Pescara, Ancona o Rímini) no han tingut la mateixa transcendència històrica que les
seves èmules del vessant tirrènic i, no obstant, són ciutats amb un gran encant i una més que notable
riquesa arquitectònica. A més, aquestes províncies contenen ruïnes antigues tremendament interessants,
però molt poc conegudes que mostren la riquesa i la policromia ètnica dels temps preromans: cas dels
samnites de Sepino o Pietrabbondante, dels pelignes de Corfini, dels sabins d’Amiternum, o dels picens
d’Ancona. De l’època romana, destaquen, per sobre de tot, els conjunts arqueològics d’Alba Fucens,
Potentia o Aquileia, que mostren la unificació cultural que Roma va potenciar en tota la península
mitjançant la fundació de colònies. I tampoc no ens hem d’oblidar de l’època paleocristiana i bizantina,
quan ja no existia l’Imperi romà d’Occident, de la qual donen testimoni les senzillament meravelloses
esglésies paleocristianes de Ravenna i Grado.
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Programa detallat
Dia 1. 01/07. Barcelona – Bari – Campobasso

Posant-nos en ruta!

Presentació a l’aeroport del Prat dues hores abans de la sortida del vol vers Bari. Un cop arribats,
continuarem vers Campobasso, l’encisadora capital medieval del Molise, una de les províncies menys
conegudes d’Itàlia. Fundada a l’època longobarda, la ciutat va arribar al seu floriment en temps dels
normands i, sobretot, de la dinastia dels Anjou, sota el govern de la família dels Monforte. Un cop arribats
a destí, si hi ha temps, farem una breu visita pel centre històric de la ciutat. A continuació, ens adreçarem
vers l’hotel.
Dia 2. 02/07. Campobasso – Sepino – Isernia – Sulmona

El cor del territori dels samnites

Un cop ben esmorzats, dedicarem tot el dia a recórrer la regió que, a l’antiguitat, estava habitada pels
pentres, una de les tribus més importants del Samni, i una de les que es va oposar amb més fermesa a la
conquesta romana. Començarem les visites al jaciment arqueològic de Sepino, a mig camí entre Benevent
i Corfini, ciutat famosa per les seves muralles ciclòpies. Un cop conquerida pels romans (293 aC),
aquests van construir un fòrum, un mercat, unes termes i diversos temples (entre els quals, un dedicat
a Júpiter i un altre, a Apol·lo), a més d’un teatre que avui està totalment integrat dins l’urbanisme del
poblat medieval.

De retorn a Campobasso, visitarem el Museo Samnitico, on s’han ubicat les troballes arqueològiques
més importants recuperades al territori del Molise i que mostren les principals característiques de la vida
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dels pentres, cas de la seva gran devoció envers Hèrcules i de les mostres d’escriptura de la seva llengua
(l’osc).
Per la tarda, ens aproparem a altres dos jaciments de referència de la regió. En primer lloc, visitarem la
vil·la romana de Roccavivara, de la qual es conserva, principalment, la part rústica, dedicada a la
producció i emmagatzematge d’oli i vi. Per acabar el dia, ens atansarem fins a Isernia per a visitar al
temple romà de Pietrabbondante, un dels pocs santuaris que han sobreviscut de la cultura dels
samnites i que era utilitzat com a centre de reunió per a la federació de tribus pentres. Un cop acabada
aquesta visita, continuarem camí vers Sulmona, la següent etapa del nostre periple.
Dia 3. 03/07. Sulmona – Alba Fucens – Amiternum – Sulmona

Recorrent un tram de la Via Tiburtina

En el dia d’avui entrarem al territori dels eqües, on els romans van fundar la colònia d’Alba Fucens
(304/303 aC), per causa de les roques blanques que esquitxen el paisatge circumdant. La ciutat es va
fundar sobre un turó vora la via Tiburtina (unint Roma amb Pescara) i el llac Fucino. Els 6.000 colons
fundacionals foren els responsables d’edificar les restes monumentals que avui dia són visitables: unes
muralles de 3 km de perímetre construïdes amb blocs poligonals; un fòrum de grans dimensions (142 x
44 m) amb una basílica i un gran mercat; unes termes pavimentades amb mosaics de temàtica marina;
llocs de culte, com ara el temple d’Isis o el temple a Apol·lo que a l’edat mitjana es va convertir en
l’església de San Pietro; a més dels edificis d’espectacles típics de tota ciutat romana (amfiteatre i
teatre). Com a curiositat, la fortalesa de les seves muralles la va fer ideal com a lloc per a empresonar
alguns dels líders antiromans més importants de la República, cas de Sífax, rei de Numídia, Perseu de
Macedònia o Bituit, cabdill dels arverns.
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Un cop acabada aquesta visita, seguirem el nostre periple per la Via Tiburtina fins a L’Aquila, on ens
esperen les ruïnes del jaciment arqueològic d’Amiternum, una de les principals vil·les dels sabins que,
gràcies a la seva connexió amb les vies Tiburtina i Salària, funcionava com un dels principals nuclis
comercials que comunicaven la Itàlia tirrènica amb l’adriàtica. El seu conjunt monumental comprèn un
amfiteatre que ha conservat l’escola dels gladiadors; les restes d’un teatre; i una vil·la tardoantiga
decorada amb mosaics i pintures. Si els horaris d’apertura ho permeten, intentarem visitar també les
catacumbes de San Vittorino, un cementiri subterrani sorgit al segle V a l’entorn de la tomba d’aquest
sant.

En acabar, continuarem el nostre camí fins a Ascoli Piceno, l’antiga ciutat romana d’Asculum, capital de la
població dels picens, la principal tribu de la costa adriàtica italiana, el territori de la qual s’estenia entre
els rius Foglia i Aterno (és a dir, entre Ascoli Piceno i Rímini).
Dia 4. 04/07. Sulmona – Corfinio – Chieti – Ascoli Piceno

Corfini, capital dels pelignes

Després d’esmorzar, entrarem al territori dels pelignes, una de les tribus integrants del poble dels sabins
que, originalment, sembla haver arribat a Itàlia des d’Albània. Dedicarem tot el matí a conèixer la seva
ciutat principal, Corfini, conquerida pels romans entre els anys 308 i 302 aC. A inicis del segle I aC, es va
convertir en la capital d’una lliga itàlica antiromana coneguda com la “guerra dels socis” fins que la ciutat
fou conquerida per Pompeu Estrabó, el pare del famós triumvir. D’aquella època queden els anomenats
“murgini”, monuments funeraris de planta turriforme situats al costat de la catedral de San Pelino. A
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l’àrea archeologica don Nicola Colella, podrem contemplar les restes de la trama urbana de la ciutat
romana, integrada per pòrtics, paviments i restes d’habitatges.
Després de dinar, ens aproparem fins a Chieti, una ciutat que es vanta d’haver estat fundada per Aquil·les
l’any 1181 aC i que va rebre el nom de Teate en honor de la mare d’aquest heroi, Tetis. A l’època antiga,
fou la capital dels marrucins, un altre dels pobles que es van enfrontar a Roma en temps de la “guerra
dels socis”, i també fou el solar d’una de les estirps senatorials més prestigioses de Roma: la dels Asinis.
De l’època romana es conserven encara diverses restes, entre les quals destaca un amfiteatre romà de
60x40 m de diàmetre, amb una capacitat per a 4.000 espectadors. A Chieti, visitarem també el Museo
archeologico nazionale d’Abruzzo, amb un ampli repertori d’elements arqueològics de les cultures
preromanes, entre els quals destaca, per sobre de tot, l’original escultura del guerrer de Capestrano. En
acabar aquesta visita, retornarem a Sulmona.
Dia 5. 05/07. Ascoli Piceno – Porto Recanati – Sassoferrato – Ancona

En territori dels picens

Després d’esmorzar, dedicarem tot el dia a conèixer, i travessar, el territori dels picens, una tribu que va
rebre el seu nom de l’ocell picot (picus) que ells veneraven i a qui atribuïen haver-los guiat fins el territori
que ocupaven. Fou en aquesta regió on els romans van fundar la colònia romana de Potentia (Porto
Recanati) entorn el 189 aC, per tal d’assentar als veterans de les guerres púniques i defensar aquesta part
del litoral itàlic de les incursions dels pirates il·liris. D’aquesta ciutat queda avui dia un tram d’una de les
seves vies principals, una part del pòrtic del fòrum i les restes d’una casa romana pavimentada amb
mosaics i decorada amb pintures, a més de fragments escultòrics que decoraven els temples més
importants de la vila.

Després de dinar, continuarem la nostra travessia pel territori picè apropant-nos al parc arqueològic de
Sentinum (avui dia Sassoferrato), lloc famós per la derrota que Roma va infligir als gals (295 aC) que
havien saquejat i cremat la ciutat de Roma un segle abans. Sentinum fou un dels llocs on es van assentar
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els veterans de les campanyes de Marc Antoni i, per això, li va donar suport en la lluita que aquest va
mantenir contra August pel lideratge de l’estat romà. Avui dia, les restes arqueològiques es troben
agrupades entorn dos sectors que estan units per una passarel·la. Per una banda, hi ha l’àrea de Civita,
on encara són visibles les restes de la trama urbana (un cardo i d’un decumà menors) i diversos edificis,
entre els quals, un taller metal·lúrgic. Al sector de Santa Lucia, destaquen, sobretot, les ruïnes d’unes
grans termes suburbanes. Després de gaudir d’aquestes visites, continuarem vers Ancona.
Dia 6. 06/07. Ancona – Rímini – Ravenna

Ancona i Rímini, joies de la Itàlia Adriàtica
Un cop esmorzats, dedicarem la jornada a conèixer millor les dues ciutats més importants de la Itàlia
Adriàtica septentrional. Durant el matí, ens mourem per Ancona, l’altre gran centre de la cultura picena.
La ciutat fou fundada per exiliats siracusians fugitius del règim del tirà Dionís I (387 aC). Els colons van
triar un promontori litoral en una part de la costa adriàtica que recorda un colze (en grec, ankon), i d’aquí
el seu nom. Els romans van arribar l’any 133 aC i van fundar una colònia que, no obstant, va mantenir
durant molt de temps la llengua grega i el mode de vida hel·lènica com a signe d’identitat. De la ciutat
grega només queda el temple d’Afrodita, d’estil dòric, avui dia integrat dins la catedral (Duomo de San
Ciriaco).

Un bon record del seu període romà és l’arc de Trajà, d’estil triomfal, construït en agraïment a aquest
emperador per haver sufragat la reforma del port d’Ancona. Si s’aconsegueix l’apertura extraordinària pel
nostre grup, també es visitaria l’església de Santa Maria della Piazza, un bon exemple de l’arquitectura
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romànica de la ciutat i que, en el seu subsòl conserva les restes de les dues esglésies paleocristianes dels
segles VI i VII que la van precedir.
Després d’aquestes visites continuarem camí vers Rímini, ciutat que, a l’antiguitat, marcava el límit entre
Itàlia i la Gàl·lia Transpadana. De fet, aquest límit se situava al sud d’aquesta ciutat, en el cèlebre riu
Rubicó que Juli Cèsar va creuar després de pronunciar la dita alea iacta est (és a dir, “la sort ha estat
tirada”). Un cop els romans van arrabassar aquest territori als gals, van fundar la colònia d’Ariminum, i la
van convertir en el principal eix de comunicacions de la Itàlia adriàtica.

A l’època cristiana, Rímini va acollir un concili destinat a dictaminar sobre la rehabilitació de l’arianisme
que professava l’emperador Constanci II. La nostra visita pel centre històric de Rímini ens portarà fins a
l’arc d’August, que és l’arc triomfal més antic conservat en tot l’Imperi romà (27 aC), erigit en honor
d’aquest monarca per haver restaurat la Via Flamínia; el pont de Tiberi, que marcava el tram d’arribada
de la Via Emília, l’altra gran ruta que passava per Rímini; el teatre i l’amfiteatre. Un cop acabades
aquestes visites, continuarem el nostre camí vers Ravenna.
Dia 7. 07/07. Ravenna – San Donà del Piave

Ravenna i l’esplendor del mosaic bizantí

Un cop ben esmorzats, iniciarem la nostra visita de Ravenna, una ciutat en què, a l’antiguitat, s’hi van
establir els etruscs, els umbres, els gals senons, els romans, els ostrogots i, finalment, els bizantins, qui
la van convertir en capital dels seus dominis a Itàlia: l’Exarcat de Ravenna. Començarem la nostra visita
per l’església de Sant’Apollinare Nuovo, fundada pel monarca ostrogot Teodoric el Gran com a basílica
per al culte dels arrians amb tot el fast i el luxe de les basíliques subvencionades pels ja extints emperadors
romans. Des dels temps imperials, Ravenna era la base de la flota romana de l’Adriàtic i, en aquests
mosaics, també podrem contemplar l’única imatge existent sobre aquest port i les naus que allà
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fondejaven. Continuarem la nostra visita apropant-nos a San Vitale. Aquest edifici, de planta central i
inspirat en les etèries construccions bizantines, s’ha fet famós per l’excepcional qualitat i la profusa
policromia dels seus mosaics, que reprodueixen escenes de l’antic i nou testament. Ara bé, les dues
imatges més famoses i conegudes de Ravenna són les que representen els emperadors que van finançar
aquest edifici: Justinià I i Teodora, una parella tan profundament enamorada que, des de fa segles,
s’esguarden, tot tendrament, des d’una banda i l’altra de l’altar major.

La darrera visita del matí ens durà fins al veí mausoleu de Gal·la Placídia, anomenat així en honor
d’una princesa romana, filla de Teodosi I i germanastra dels emperadors Honori i Arcadi, que en realitat
fou sepultada a la basílica de Sant Pere, a Roma. Aquest edifici que, en realitat, és el més antic de tots
els que visitarem aquest matí és l’únic que conserva la decoració musiva en la seva integritat. El
naturalisme de les representacions, així com l’ampla gama cromàtica de les tessel·les, fan d’aquesta
col·lecció musiva la més important de la ciutat.

Després de dinar, ens aproparem al mausoleu de Teodoric, un edifici auster, però molt interessant a
nivell arquitectònic, on es van sepultar les despulles d’un dels protagonistes del dia: Teodoric el Gran. Per
sobre de tot, destaca la cúpula monolítica que el decora i que es va tallar en un únic bloc de pedra
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extraordinàriament pesat i que encara avui dia guarda el secret de com van aconseguir elevar-lo fins a
l’alçada que avui dia ocupa. La resta de la tarda la invertirem en el desplaçament fins a la darrera de les
bases d’operacions del nostre viatge, San Donà del Piave, una pintoresca i encisadora localitat de la regió
vèneta.
Dia 8. 08/07. San Donà del Piave – Aquilea – San Donà del Piave

Aquileia, “celebèrrima per les seves fortificacions i pel port”

Avui, dedicarem tot el dia a visitar les restes antigues de la ciutat d’Aquileia, fundada en el 181 aC pels
romans al sud dels Alps Julians, al costat del riu Natissa, com una fortalesa destinada a defensar els
accessos a Itàlia pel NE. L’escriptor Ausoni la va descriure com moenibus et portu celeberrima, al temps
que la qualificava com la novena entre les grans ciutats de l’Imperi. Són moltes les ruïnes que queden del
passat romà d’aquesta ciutat, principalment, la zona del fòrum (s. I aC), ubicat a l’encreuament entre el
cardo màxim i el decumà màxim, que conserva part del porticat que el delimitava (115 x 57 m); el port
fluvial, conservat per més de 300 m al llarg de la riba dreta del riu Acilis, que posa en relleu la importància
del comerç per a la subsistència econòmica d’aquesta ciutat i, a més, mostra l’habilitat constructiva dels
enginyers romans d’aquells temps; la necròpolis, a l’exterior de la vila, que acull els mausoleus funeraris
de les famílies Estàcia, Júlia, Trèbia i Cèstia, tots ells delimitats amb murs de maó, i, per sobre de tot, el
gran mausoleu, d’època d’August, placat de marbre i decorat amb estàtues de lleons rampants; diverses
domus aristocràtiques pavimentades amb elaborats mosaics; i els mercats de l’època tardoantiga (ss.
IV-V dC). Els artefactes que van aparèixer en les excavacions de tots aquests llocs s’exhibeixen al Museu
Arqueològic Nacional, que també visitarem.

Amb la cristianització de l’Imperi, al segle IV, Aquileia es va convertir en un prestigiós arquebisbat
metropolità que tenia la seu a la basílica de Santa Maria Assumpta (s. IV), un dels conjunts
paleocristians més importants de tota Europa. La seva construcció es va iniciar al segle IV dC i ha estat
molt reformada en els segles subsegüents. Organitzada entorn dues aules paral·leles (al nord i al sud), el
seu constructor fou el bisbe Teodor (època constantiniana), el nom del qual apareix en un dels medallons
dels mosaics pavimentals. Atesa la seva condició de catedral, es va completar amb un baptisteri i un
palau episcopal. Tot el conjunt està pavimentat amb uns mosaics d’una factura extraordinària (del tipus
de petits quadres) que s’estenen per una superfície de 760 m2, entre els quals, el més nomenat és el del
Bon Pastor. Un cop acabades les visites, retornarem a San Donà del Piave.
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Dia 9. 09/07. San Donà del Piave – Grado – Altino – Venècia – Barcelona

Grado, la minúscula Venècia del nord-est

En el nostre darrer dia Itàlia visitarem la ciutat de Grado, situada sobre una llacuna i recorreguda per
canals que li donen l’aire d’una Venècia en miniatura. A l’època romana, funcionava com un port de la
ciutat d’Aquileia, però es va convertir en municipi l’any 452, quan va acollir al seu si un gran nombre de
romans que fugien de la invasió d’Àtila i els huns. Al segle VI, el bisbe d’Aquileia va traslladar aquí la seva
seu i això va proporcionar a l’església una gran rellevància a la zona, que es va commemorar amb la
construcció de diverses basíliques paleocristianes, entre les quals: l’església de Santa Eufèmia,
decorada amb 700 m2 de mosaic i una magnífica càtedra episcopal d’ivori; la basílica de Santa Maria
delle Grazie, dividida en naus amb columnes de marbre de procedències diverses; i el santuari de la
Madonna di Barbana, construït en honor de la Verge Maria per haver salvat la ciutat d’una destrucció
per l’onatge marí.

Per la tarda, ens aproparem fins a Altino, un antic assentament dels vènets sobre el qual es va instal·lar
un municipi romà. Aquest enclavament tenia un notable port comercial a la riba de la llacuna, però un
canvi en les condicions ambientals van causa la difusió del paludisme i es va començar a despoblar. Dels
temps romans resta un parc arqueològic, on es conserven les restes de la porta d’accés a la ciutat i
diversos sectors de la seva trama urbana; i, a més, el museu arqueològic, que acull, principalment, les
troballes fetes a la necròpoli. La regió entorn Quarto d’Altino gaudeix de la categoria de patrimoni
arqueològic, cultural i naturalista reconeguda per la Unesco l’any 1987.
A l’hora convinguda, ens dirigirem vers l’aeroport de Venècia per a volar de retorn a casa després d’haver
recorregut de punta a punta la costa adriàtica de la península itàlica.
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Preus per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 2990 €
Suplement per habitació individual: 375 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 110 €
Grup
Màxim: 15 persones

Agència
Gestora

Inscripció i reserva
Per fer la reserva de places cal seguir els següents
passos:
Preinscripció. Per qualsevol de les següents vies:
 E-mail: a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant com a títol del missatge “Inscripció
viatge Itàlia Adriàtica” 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

01 de juliol de 2022
Barcelona (BCN), 12:00

Bari (BRI), 14:10

09 de juliol de 2022
Venècia (VCE), 22:00

Barcelona (BCN), 23:59

Allotjaments previstos (o similars)
 Campobasso: Hotel San Giorgio 4*
(https://hotelsangiorgiocampobasso.com/)
 Sulmona: Ovidius Santa Croce 4*
(https://hotelsantacroceovidius.com/)
 Ascoli Piceno: Palazzo dei Mercanti 4*
(https://www.palazzodeimercanti.it/)
 Ancona: GRAN HOTEL PASSETTO 4*
(https://www.grandhotelpassetto.com/)
 San Donà del Piave: LA LOCANDA AL PIAVE 3*
(https://www.locandaalpiave.it/)

Serveis inclosos
 Professor-acompanyant especialista des de
Barcelona: Dr. Carles Buenacasa
 Dossier de viatge en format digital a càrrec
d´Arqueonet confegit pel Professor Carles
Buenacasa mateix (nota del professor: el dossier
està redactat en castellà).
 Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida pel
guia especialista.
 Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec del
guia especialista(en llengua castellana quan la
situació ho requereixi).
 Guia local de parla hispana.
 Bitllet d’avió amb la companyia Vueling, Barcelona
– Bari / Venècia - Barcelona, en classe turista.
 Facturació d’una maleta i reserva anticipada de
seients.
 Estada de 8 nits ens els hotels detallats o similars
en règim de mitja pensió amb aigua inclosa.
 8 dinars en restaurants en ruta amb aigua inclosa.
 Taxes d’allotjament.
 Servei d’auriculars
 Autocar modern durant els dies indicats del
circuit, capacitat 30 persones
 Visites detallades en privat i entrades a
monuments segons itinerari.
 Propines.
 Assegurança d’assistència sanitària (25000€) i
cancel·lació fins a 3000€.
Serveis no inclosos
 Extres personals.
 Cap servei no especificat en l’apartat anterior.

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

12

Itàlia Romana Adriàtica: de Sepino a Aquileia
Seguretat Covid-19
Des d’Arqueonet i Malaika, per tal de garantir la seguretat de tots els participants i guies en els nostres
viatges, hem establert un protocol per al compliment de les normes sanitàries de prevenció del la Covid19, del qual volem destacar les següents mesures adoptades:










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

Condicions de reserva i pagaments
Pagaments:
1) Per a garantir les places pre-reservades caldrà fer un primer pagament a compte. Tres mesos
abans de la sortida, per a fer els tràmits de la formalització de la reserva, haurà de fer-se un ingrés
fins arribar al 40% de l’import del viatge.
2) En cas que la reserva de la plaça es faci dins els 3 mesos abans de la data de sortida del viatge
s´haurà de realitzar directament el pagament del 40% corresponent a la formalització de la
reserva.
3) L’últim pagament (fins a aconseguir l´import total del viatge ) haurà de fer-se, com a màxim, un
mes abans de la data de sortida del viatge.
Les dates concretes de cada pagament es comunicaran directament, en el seu moment, a les persones
que hagin reservat plaça en el viatge.
Pot haver-hi excepcions de condicions de pagament sol·licitades pel proveïdor o la companyia aèria
(condicions particulars). Si n´hi hagués, es comunicarien amb anterioritat per escrit a l´espera de la
confirmació per part del client, d’acord amb el següent:
Serà d´obligat pagament l´abonament de l´import corresponent a la totalitat del preu de les reserves
aèries en el moment en el qual la companyia aèria o el client donin l´ordre d´emissió d’aquestes, així com
la totalitat d´aquells serveis que així ho requereixin i hagin estat sol·licitats pel proveïdor.
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La resta de les quantitats s´establiran segons el calendari de pagaments proporcionat pel proveïdor.
Documentació:
1) En el moment de la formalització de la reserva haurà de lliurar-se una còpia escanejada del
passaport (en cas que el viatge el requereixi) o bé del DNI.
2) Qualsevol canvi en relació amb el passaport o el DNI (pèrdua, renovació…) haurà de comunicarse a Malaika Viatges, S.L. abans de la data d´inici del viatge.
3) Per gestionar el visat online caldrà estar en possessió d´un passaport amb una validesa mínima
de 6 mesos a partir de la data d´entrada al país. (després de realitzar la sol·licitud a través de la
web: https://www.evisa.gov.tr/es/ , i el pagament , s´enviarà al viatger l´enllaç per descarregar
la seva e- Visa , on consten les dates d´entrada i sortida, és obligatori imprimir- lo i portar- lo
durant tot el viatge ja que cal entregar-lo a l´agent de duana a la sortida de Turquia..
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).
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 el mateix, per la fitxa tècnica
del viatge que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals.
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Organització
La realització tècnica dels viatges compresos en aquest pressupost / oferta ha estat realitzada per MALAIKA
VIATGES S.L., amb domicili a Paris 209, principal 2a. – 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),
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
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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.
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.
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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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