Presentació
El conjunt romànic de la Vall de Boí està format diverses parròquies i ermites, una de les principals
característiques de les quals és que tenen una clara unitat d’estil arquitectònic. Són construccions dutes a
terme durant els segles XI-XII seguint els models provinents del nord d’Itàlia primer, l’anomenat romànic
llombard i amb remodelacions del. S.XII amb el que s’anomena romànic internacional. També cal destacar,
sens dubte, els conjunts de pintura mural, a banda d’un ric mobiliari litúrgic, que albergaven les esglésies
de la vall i que actualment es troben conservats al MNAC i al Museu Episcopal de Vic, així com totes les
talles produïdes pel Taller d’Erill, a destacar el Davallament de Santa Eulàlia d’Erill.
Les esglésies romàniques de la Vall de Boí són el reflex artístic d’una societat estructurada entorn de les
jerarquies eclesiàstiques i senyorials personificades, en aquest cas, en els Senyors d’Erill i el Bisbat de
Roda d’Isàbena, promotors dels temples de la Vall. L’excepcionalitat d’aquest conjunt rau, a més a més,
en el fet de trobar, en un espai reduït, un nombre tan elevat d’esglésies d’un mateix estil arquitectònic
que ha perdurat al llarg del temps amb molt poques modificacions, deixant pràcticament intacte la seva
concepció inicial.
Durant la sortida també farem esment de l'expedició històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans
a la Vall d'Aran i la Ribagorça va ser duta a terme el 1907. Aquesta estava formada pels arquitectes Josep
Puig i Cadafalch i Josep Goday, l'historiador de dret Guillem Maria de Brocà, el conservador del Museu
Episcopal de Vic Mn. Josep Gudiol i pel fotògraf Adolf Mas. L'objectiu principal de la missió era visitar,
estudiar, documentar i fotografiar els edificis i les obres de tota classe instal·lades a la Vall d'Aran i a l'Alta
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Ribagorça. Fruit d’aquesta recerca i d’altres historiadors que els precediren com Lluis Domènech i Montaner
va ser possible, la descoberta, la posta en valor i la posterior conservació d’aquests elements artístics.
Aquest cap de setmana ens permet induir-nos d’aquest ambient i formar part de la seva història recorrent
camins que ens portaran a les diferents esglésies i realitzant activitats que ens aproparan més a la seva
història per entendre la societat que les va erigir i concebre.
Professor especialista
Dr. Joaquim Graupera
Dr. en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, Diploma en Estudis Avançats
d’Història de l’Art i llicenciat en Geografia i Història per la UB on ha impartit classes
durant diversos cursos com també a la Universitat d'Estiu de la Universitat de
Lleida. Actualment forma part de la junta del d’ Amics de l’Art Romànic de l’Institut
d’Estudis Catalans. Ha publicat diversos llibres, articles i comunicacions sobre l'art
i el patrimoni medieval català i del Maresme en particular.
Mapa de la ubicació de les diferents esglésies
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Programa detallat
Dia 1. 16/09. Barcelona – Vall de Boí

De cap al romànic de la Vall de Boí!

A les 16:00h de la tarda ens trobarem a la seu d’Arqueonet per agafar el nostre autocar amb destí a
Barruera. Un cop arribats aproximadament a les 21h procedirem a l’allotjament i a sopar.
Dia 2. 17/09. Vall de Boí

Primera aproximació als monuments del romànic.
Després d’esmorzar iniciarem el recorregut pel romànic de la Vall de Boi visitant el poble de Barruera i
l’església parroquial de Sant Feliu on hi trobem elements arquitectònics dels dos grans moments
constructius presents a la Vall de Boí: els segles XI i XII, i apreciarem els elements constructius que els
identifiquen. Les remodelacions de l’església i els béns mobles que es conserven a l’interior ens mostren
com els temples de la vall es van adaptant als gustos i a les necessitats de la comunitat que els ha utilitzat
des del segle XII fins als nostres dies sense interrupció.
Tot seguit, realitzarem la visita a les esglésies de Santa Eulàlia d’Erill la Vall i Sant Joan de Boi.

L'església de Santa Eulàlia d'Erill la Vall amb el seu campanar i el seu cementiri annex és un notable
edifici romànic d'una sola nau, amb cobertes de fusta, absis semicircular i dues absidioles al costat de la
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nau, pòrtic i campanar quadrat. A principis del segle xx l'arquitecte J. Salvadó trobà a la sagristia
l'important grup escultòric romànic de fusta del Davallament d'Erill la Vall (segle XII), conservat al
museu episcopal de Vic; dues imatges del grup són al Museu Nacional d'Art de Catalunya, del qual en
veurem una reproducció.
L'església parroquial de Sant Joan de Boí, bastida el segle XI, tenia una estructura original de tres
naus, acabades en tres absis semicirculars, cobertes per fusteria. L'església amb el campanar adjacent,
ha estat objecte de constants transformacions: a la coberta de la nau central es va afegir una volta de
canó i les naus laterals van ser convertides en capelles. Dos dels seus absis originals, el central i el
corresponent al costat de l'epístola, van desaparèixer així com el pòrtic que precedia l'entrada, segurament
en les reformes dels segles XVII i XVIII. El temple contenia un conjunt de pintures murals romàniques
de gran interès, que avui es conserven al Museu d'Art de Catalunya, a Barcelona. Són de temes variats,
sovint procedents dels temes de bestiaris, amb representacions de camells, galls o animals fantàstics. Una
de les escenes més importants del conjunt és la lapidació de Sant Esteve.
Després de dinar realitzarem les visites de Durro, municipi ubicat a la comarca de l’Alta Ribagorça que té
una població de poc més de 80 habitants i es diu que és el poble més ben guardat de la Vall de Boí, el
que més preserva el seu esperit. Darrere la fesomia de cases de pedra, carrers costeruts i construccions
romàniques, manté l’estructura urbana intacta d’un poble medieval. Aquest element ens permetrà parlar
de l’esquema i la fisonomia d’una sagrera medieval que ens donarà peu a parlar de l’organització del
territori. La Nativitat de la Mare de Déu és l'església parroquial romànica del poble de Durro. És un
temple de notables proporcions, compost per una única nau, llarga i estreta, que havia estat capçada,
vers llevant, per un absis semicircular avui desarticulat i substituït per un cos d'edifici de pla trapezial que
fa les funcions de sagristia.
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Desprès podrem visitar, tot fent una passejada d’una mitja horeta, l’ermita de Sant Quirc, ubicada en
un indret que sens dubte no el deurien escollir per casualitat. Ens endinsarem, amb un/a guia de la Vall
de Boí, dins l’edifici per saber qui eren Sant Quirc i Sant Julita, veurem un retaule barroc, una talla gòtica
i la còpia d’un frontal d’altar romànic.
Dia 3. 18/09. Vall de Boí – Barcelona

Nocions romàniques en un entorn incomparable
Després del d’esmorzar ens dirigirem a Sant Climent de Taüll, per gaudir de l’església més reconeguda
arreu de totes les que conformen aquest conjunt espectacular. Consagrada el 10 de desembre de 1123
per Ramon Guillem, bisbe de Roda Barbastre, l’església de Sant Climent de Taüll es basteix sobre un
temple del segle XI. És el prototip d’església romànica de planta basilical amb les tres naus separades per
columnes i coberta de fusta a dos aigües, capçalera amb tres absis i campanar torre. El seu Crist en
Majestat ha estat la imatge emblemàtica més utilitzada per representar el romànic català. De fet, és una
de les obres mestres del romànic europeu. En el seu interior gaudirem d’una innovadora presentació a
través d’un vídeo mapping que recrea els frescs originals dins l’absis major i el presbiteri de la nau
central. La pintura original data del segle XII i actualment es conserva al Museu Nacional d’Art de Catalunya
a Barcelona, MNAC. Des dels anys 60 a l’església hi havia una còpia dels originals pintada sobre guix que
s’estava degradant. Després de treure l’antiga copia es va realitzar un minuciós procés de restauració que
va posar al descobert restes de la pintura original que s’havien conservat a les capes profundes de les
parets del absis. L’objectiu d’aquest mapping és restituir virtual i digitalment les pintures originals en el
seu lloc d’origen, l’església de Sant Climent de Taüll, i també reproduir el conjunt pictòric complet tal com
era l’any 1123. La presentació audiovisual ajuda el visitant a entendre la tècnica pictòrica dels frescos
romànics i alhora descobreix les diferents representacions iconogràfiques que composen aquesta pintura
mural d’alta càrrega artística i religiosa.
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Finalment, acabada la visita, ens acostarem fins a Santa Maria de Taüll. Aquesta és la segona església
romànica de la localitat de Taüll i es troba a la plaça del poble de Taüll, i a pocs metres al sud-oest de
l'església de Sant Climent que pertany a la mateixa època. Les dues van ser erigides i consagrades al
mateix temps: la de Santa Maria fou consagrada un dia més tard que la de Sant Climent, l'any 1123. A
partir del segle XVIII va ser l'única parròquia del municipi de Taüll, mentre que la de Sant Climent exercia
de capella del cementiri modern de Taüll, però als segles anteriors, havien compartit parroquialitat les
dues esglésies.

Després d’un bon dinar, ens acomiadarem d’aquest fantàstic indret i tornarem a l’autocar que farà cap a
Barcelona, fins arribar a la seu d’Arqueonet al voltant de les 20h.
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Preus

Allotjament (previst o similar)

Preu per persona habitació doble: 625 €

Barruera: Hotel Farré d’Avall

Suplement per habitació individual: 20 €

(http://www.farredavall.com/)

Grup
Mínim: 10 persones
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 Vall de Boí” 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 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.

Serveis inclosos


Professor acompanyant des de Barcelona: Joaquim
Graupera.



Xerrada

informativa

prèvia

sobre

el

viatge

realitzada pel professor Joaquim Graupera.


Acompanyament i xerrades temàtiques durant tot
el viatge del professor especialista d’Arqueonet.



Trasllat amb autocar privat de Barcelona – Barruera
– Barcelona.



Estada de 2 nits a l’hotel detallat (o similar), en
règim de mitja pensió (sopar inclòs).



Entrades a tots els llocs esmentats en el programa.



Trasllat en autocar privat als diferents punts
detallats a l’itinerari.



Visita guiada realitzada per un/a guia de la Vall de
Boí a l’Ermita de Sant Quirc.



Dossier de viatge realitzat pel Dr. Graupera.



Assegurança de viatge i cancel·lació de fins a
1000€.

Serveis no inclosos
 Àpats no detallats en l’apartat anterior.
 Proves PCR o similars.
 Extres personals.
 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, sobretot quan fem cap a
l’ermita de Durro, si bé serà sobre terreny asfaltat i amb una caminada de nivell bàsic, apta per a qualsevol persona.
No obstant, si teniu qualsevol problema de mobilitat, per lleu que sigui, recomanem informar-nos o consultar-ho
amb nosaltres abans de fer la preinscripció.

Vestuari i calçat
Cal portar roba i calçat còmode per fer les caminades; recomanem que sigui de tipus esportiu. No és necessari portar
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.

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 tant pel Govern com pels
llocs a visitar i 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.



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.



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.
o

Us recordem també que, si bé ja no és obligatori dur la mascareta en espais tancats, mentre viatgeu
amb autocar sí que l’heu de portar. Així mateix, us recomanem que, si accediu a un espai tancat amb
un alt volum de gent, també opteu per posar-vos-la.

Altres mesures i recomanacions sanitàries
Vacunes i altres mesures
No hi ha cap vacuna obligatòria per aquest viatge.

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

8

El conjunt romànic de la Vall de Boí.
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 la Vall de Boí 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.



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:


150 euros abans del 30 de març de 2022. 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 31 de juliol de 2022 (aquest darrer pagament inclourà 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 – 1000 que el client contracta per a aquest viatge. Aquesta assegurança té un preu de 25,39 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
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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
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.
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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.
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.
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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.



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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