Presentació
Quan els grecs d’Atenes o Esparta miraven vers les terres del N, més enllà de la muntanya Olimp, vers regions
com ara la Macedònia, la Tràcia o l’Epir, s’hi referien com a “terres de bàrbars”. No obstant,, en aquestes
regions es parlava grec, el panteó era grec i els modes de vida també eren hel·lènics. La Tràcia, a més, havia
estat profundament colonitzada pels grecs i eren moltes les ciutats de parla grega al llarg de la costa nord de
l’Egeu. Per la seva banda, els macedonis també havien erigit ciutats a l’estil grec i, fins i tot, el rei Filip II va
contractar el filòsof Aristòtil per formar dins l’hel·lenisme al seu fill Alexandre el Gran. D’on venia doncs aquest
menyspreu dels atenesos, espartans i la resta de pobles hel·lènics? Amb el viatge que us proposem, a més
d’admirar les increïbles restes arqueològiques que ens han quedat del passat, podrem entendre millor la sempre
difícil relació dels grecs amb els seus veïns del nord.
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Professor especialista
Dr. 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 UB. Ha realitzat nombrosos viatges com a
professor acompanyant a diversos països de
l'entorn Mediterrani, com ara Síria, Jordània,
Líbia i Turquia. Actualment també col·labora
amb Arqueonet impartint xerrades i cursos i
com a guia de viatges. També realitza activitats
a diverses entitats educatives i culturals.
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Programa detallat
31/03 Barcelona – Tessalònica

Tanquem les maletes i cap a Tessalònica!
Presentació a l’aeroport del Prat dues hores abans de la sortida del vol. Sortida vers Tessalònica, base
principal del nostre viatge. Un cop arribats, trasllat fins a l’hotel i allotjament.
01/04. Tessalònica

Tessalònica, una ciutat amb molta història
En el dia d’avui, després d’esmorzar, començarem a conèixer una de les ciutats gregues amb més història,
Tessalònica. La seva excepcional ubicació i el seu port l’ha fet una ciutat prominent des de la seva fundació
en temps dels macedonis (315 aC) fins avui dia. En el seu imponent patrimoni històric hi ha contribuït
cadascuna de les cultures que l’han dominada, doncs totes elles han anat afegint una peça més al seu
mosaic de races, pobles i religions. Gràcies a això, va ser reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO el 1988, sobretot, pel valor històrico-arqueològic de les seves esglésies paleocristianes.
Començarem les visites del matí al Museu arqueològic, amb una imponent col·lecció d’objectes antics
de l’època macedònia, que ens permetran endinsar-nos en el mode de vida d’aquells temps tan remots. A
continuació, pujarem a la part alta de la ciutat per tal de conèixer millor les construccions medievals
que van fer inexpugnable aquesta ciutat front als seus diversos assetjadors: les muralles de l’acròpolis.
Hi destaca molt especialment l’Heptapyrgion, una impressionant fortalesa integrada per deu torres
construïda a l’època bizantina.
Després de dinar, dedicarem la tarda a conèixer millor el centre de la ciutat i la zona del port, on queden
algunes restes rellevants de les muralles marítimes, principalment, la Torre Blanca.
Allotjament a Tessalònica i sopar lliure.
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02/04. Tessalònica

Tessalònica, efímera capital de l’Imperi romà
El dia d’avui el dedicarem a conèixer, amb detall, un dels moments històrics més importants de la ciutat,
esdevingut a inicis del segle IV, quan l’emperador Galeri va escollir Tessalònica com a capital de l’Imperi
romà. D’aquells temps queda, per sobre de tot, la Rotonda del Mausoleu de Galeri, lloc on aquets
monarca es va fer enterrar, amb una cúpula decorada amb meravellosos i policroms mosaics; l’arc de
Galeri, que monumentalitzava una de les vies principals de la ciutat i que està decorat amb relleus de les
seves victòries militars; i les restes del palau imperial, del qual es poden veure amples sectors de la part
oficial i diverses sales de banquets.
Per la tarda, començarem a conèixer algunes de les esglésies bizantines per les quals Tessalònica és
famosa i ha obtingut el reconeixement de l’Unesco. Començarem per l’església de Santa Sofia (s. VIII),
una de les més antigues, consagrada amb la mateixa advocació de la seva homònima a Constantinoble.

Des del segle III existia ja un construcció cristiana en aquest lloc quan es va erigir l’edifici actual, que va
convertir-se en la catedral de la comunitat cristiana fins a la seva conversió en mesquita durant la
dominació otomana. L’altra basílica que visitarem és l’església de Acheiropoietos (s. V), famosa per
una icona de la Verge Maria que s’atribuïa a sant Lluc i que havia estat fet de manera miraculosa sense la
intervenció de les seves mans. La resta de la tarda quedarà lliure per a continuar coneixent, al vostre
ritme, la ciutat de Tessalònica.
Allotjament a Tessalònica i sopar lliure.
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03/04. Tessalònica - Mieza – Pel·la - tTssalònica
Pel·la, capital de Filip II de Macedònia
Un cop esmorzats, el dia d’avui el dedicarem a conèixer altres jaciments arqueològics que hi ha en les
immediacions de la ciutat. Començarem el dia a l’antiga Mieza (avui dia, Lefkadia Naoussis), on, si se’ns
dóna aquesta possibilitat visitaríem les tombes macedònies, construccions excavades a la roca i
decorades amb relleus i pintures de gran qualitat artística que, ara per ara, estan temporalment tancades
al públic.

A la tarda, ens adreçarem vers Pel·la, on van néixer el rei Filip II i el seu fill Alexandre III el Gran,
deixeble d’Aristòtil. En aquesta seu règia visitarem l’àgora, les latrines i les restes d’algunes cases
decorades amb uns famosos mosaics fets amb còdols (i no amb tessel·les), entre els quals destaca el
mosaic de la cacera d’Alexandre el Gran. Al Museu Arqueològic de Pel·la veurem objectes de la vida
diària, la religió, les tombes i el palau d’aquesta gran ciutat. Un cop acabades aquestes visites, retornarem
a Tessalònica.
Allotjament a Tessalònica i sopar lliure.

Nota important: en el cas que les tombes de Mieza continuessin tancades i no fos possible fer la visita,
aniríem a Pel·la pel matí i, per la tarda, a Tessalònica, on faríem la visita de l’interessant Museu de la
Cultura Bizantina, que acull les restes del cristianisme primerenc a la ciutat.
04/04. Tessalònica

Tessalònica, tresor de monuments paleocristians
Un cop esmorzats, continuarem coneixent el passat antic d’aquesta ciutat. Per començar, visitarem
l’església de sant Demetri (s. VII), la més imponent de les basíliques de Tessalònica. Construïda al
segle IV, sobre uns banys antics, al segle VII es va refer amb una planta de cinc naus i una abundant
decoració de mosaics que li donen l’imponent aspecte actual.
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Des d’aquí ens adreçarem vers l’àgora antiga (s. II dC), un gran espai arqueològic al bell mig de la ciutat
actual que ocupa 2 ha. Envoltada per pòrtics, ha tret a llum les estructures d’unes latrines, un sector de
tendes i un odeó per a representacions musicals. Continuarem el nostre camí vers la veïna església de
la Panagia Chalkeón (s. XI), dedicada a la Verge Maria, patrona dels calderers.
Per la tarda, dedicarem la nostra atenció al període de la dominació otomana, tot visitant dos dels principals
monuments que han quedats d’aquells temps: el Bey Hamam, un edifici dedicat als banys turcs, i el
Bezesten, l’edifici del mercat, que encara funciona com a tal. La resta de la tarda serà lliure per a
continuar gaudint de les belleses de la ciutat.
Allotjament a Tessalònica i sopar lliure.
05/04. Tessalònica – Dion – Vergina – Tessalònica

Vergina i l’esplendor de les tombes macedòniques

Un cop esmorzats, tornarem a sortir de Tessalònica per tal de continuar coneixent algunes de les
meravelles arqueològiques que hi ha al seu entorn. Començarem per Dion, un dels centres religiosos més
importants dels macedonis, amb un important santuari a Zeus. Allà podrem passejar entre les restes de
diversos temples (consagrats a Zeus, Isis i altres deïtats), les seves muralles i les partes d’algunes
cases decorades amb bells mosaics.
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Per la tarda, ens adreçarem vers l’altra de les capitals històriques dels antics macedonis, Egas (avui dia
Vergina), un dels llocs amb els tresors més antics i importants de l’època clàssica: els túmuls funeraris
dels reis macedonis que, com si fossin petites muntanyes, s’eleven a uns 5 metres d’alçada.

La tomba del rei Filip II és una gran estructura amb dues estances de 5,30 metres d’alçada, i els ossos
del monarca es van trobar envoltats d’una tela porpra i daurada dins d’una caixa d’or, obra d’art única
amb un relleu impressionant d’un estel a la tapa, l’estrella macedònia de 12 puntes.
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El Museu de Vergina és únic perquè s’ha construït al mateix lloc on s’han localitzat les tombes, just a
l’interior del Gran Túmul, de manera que els visitants poden endinsar-se a l’interior dels sepulcres i veure’ls
tal com es conserven avui. Un cop acabades aquestes visites, retornarem a Tessalònica.
Allotjament a Tessalònica i sopar lliure.
06/04. Tessalònica – Athos – Anfípolis – Kavala

La república del Mont Athos, el cor espiritual de Grècia
Avui, dedicarem el matí a fer un creuer entorn la muntanya Athos, el major i més important estat
monàstic de l’est ortodox, també conegut com “El jardí de la Verge Maria”. Amb els seus 20 monestirs, la
muntanya Athos forma una regió autònoma dins de l’Estat grec, mentre que, espiritualment, es troba sota
la jurisdicció del Patriarcat Ecumènic de Constantinoble. Tot i que està dedicat a la Mare de Déu, es
prohibeix l’entrada a les dones. Els homes poden visitar aquesta muntanya sagrada, independentment de
la seva fe o nacionalitat, mitjançant l’obtenció d’un permís de residència (Diamonitirion). Nosaltres farem
un creuer a l’entorn de la península i veurem, en la distància, alguns dels seus principals
monestirs.

Per la tarda, ens aproparem fins a Anfípolis, on podem observar el cèlebre “Lleó d’Anfípolis” que es
remunta a l’època hel·lenística i que es relaciona amb els monuments funeraris que s’erigien a les tombes
dels alts dignataris. La ciutat va ser fundada pels atenesos com un establiment colonial després de diversos
intents fallits, i, temps després, fou conquerida per Filip II de Macedònia, pare d’Alexandre el Gran, qui la
va conquistar a costa de perdre un dels seus ulls. En el cas que ja estigui oberta al públic, també visitaríem
la tomba de Kasta, doncs està previst que sigui visitable ja a finals del 2022. Es tracta d’una tomba
macedònia sota túmul en un estat de conservació excepcional on s’han trobat les restes de cinc persones
d’alt rang, juntament amb objectes del seu aixovar. Un cop finalitzada la visita ens dirigirem vers Kavala.
Allotjament a Kavala i sopar lliure.
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07/04. Kavala – Filippos – Kavala

Filipos i la petja de sant Pau

En el dia d’avui farem la visita de Filippos, una fundació colonial dels tasis amb el nom de Krenides (s.
IV aC). La ciutat fou conquerida per Filip II de Macedònia, qui volia controlar les riques mines d’or de la
zona, i la va rebatejar donant-li el seu propi nom. Ara bé, el fet pel qual aquesta ciutat és més coneguda
avui dia és perquè fou una de les etapes de la predicació de sant Pau. En aquest lloc, un extens jaciment
arqueològic, visitarem el teatre grec (força ben conservat), el fòrum i la basílica (pavimentada amb marbre
i rics mosaics).
Un cop acabada aquesta visita, retornarem a Kavala.
Allotjament a Kavala i sopar lliure.

08/04. Kavala – Thassos – Kavala

Thassos, l’illa dels “afamats”

Un cop esmorzats, dedicarem el dia a conèixer l’illa de Thassos, una colònia dels habitants de Paros,
que van acudir fins aquí buscant eludir l’extrema pobresa en què vivien a la seva pàtria i que els feia morir
de gana. Les nostres visites començaran al jaciment de l’antiga ciutat de Thassos, una fundació del segle
VII aC en un territori ocupat ja per poblacions tràcies. Pujarem a la seva acròpoli i travessarem les restes
de les seves muralles a través de la Porta Selina. Des d’allà, a més, obtindrem unes vistes panoràmiques
fabuloses dels encisadors paisatges d’aquesta illa. A la ciutat baixa passejarem per l’àgora i els edificis
circumdants: l’odeó, el teatre, recolzat a les colines orientals, i les restes dels temples principals.
Completarem la visita amb el Museu arqueològic de Tasos, que presenta els objectes arqueològics que
han tret a llum les excavacions dels francesos al llarg del segle XX.
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Per la tarda, coneixerem les pedreres de marbre per les quals Thassos era molt coneguda i que, després
del seu abandonament al segle VII dC, van quedar parcialment cobertes per la mar. Aquestes es troben
a Aliki, on, a més de familiaritzar-nos amb les tècniques d’extracció del marbre, també podrem visitar les
restes d’un santuari pagà antic i d’una basílica paleocristiana. Si el temps ho permet, ens aproparem
també per a veure una de les configuracions naturals més conegudes de l’illa, la llacuna Giola, una
bonica llacuna d’aigües turqueses excavada a l’interior de les roques en la proximitat de la mar.
Un cop finalitzades les visites retornarem a Kavala i sopar lliure.
09/04. Kavala – Anfípolis – Tessalònica
Després d’esmorzar, retornarem cap a Tessalònica, en ruta ens aproparem fins a Anfípolis, on podem
observar el cèlebre “Lleó d’Anfípolis” que es remunta a l’època hel·lenística i que es relaciona amb els
monuments funeraris que s’erigien a les tombes dels alts dignataris. La ciutat va ser fundada pels atenesos
com un establiment colonial després de diversos intents fallits, i, temps després, fou conquerida per Filip
II de Macedònia, pare d’Alexandre el Gran, qui la va conquistar a costa de perdre un dels seus ulls. En el
cas que ja estigui oberta al públic, també visitaríem la tomba de Kasta, doncs està previst que sigui
visitable ja a finals del 2022. Es tracta d’una tomba macedònia sota túmul en un estat de conservació
excepcional on s’han trobat les restes de cinc persones d’alt rang, juntament amb objectes del seu aixovar.
Un cop acabades aquestes visites, seguirem el nostre camí fins a Tessalònica.

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

10

Macedònia i Tràcia Clàssiques. En els confins del món grec

Tarda lliure
Allotjament a Tessalònica i sopar lliure.
10/04 Tessalònica – Barcelona

Feina feta... cap a casa!

Després de recórrer la Macedònia i la Tràcia de punta a punta, amb aquest objectiu acomplert i un munt
d’experiències a les nostres esquenes, ja no ens resta més que dirigir-nos vers l’aeroport de Tessalònica i
iniciar el camí de tornada a casa. En arribar a Barcelona, fi dels nostres serveis.
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Preus *per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 3250 €
Suplement per habitació individual: 450 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 90 €

Allotjaments previstos (o similars)
• TESALONICA – HOTEL TEIGHT
https://www.teighthotel.gr/
• KAVALA – HOTEL GALAXY
https://airotelgalaxyhotel.com-hotel.com/es/

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
Etrúria” 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.
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

BARCELONA ATENES 31 MARÇ
ATENES TESSALÔNICA 31 MARÇ
TESSALÒNICA ATENES 10 ABRIL
ATENES BARCELONA 10 ABRIL

A3711 1125/1515
A3120 1620/1715
A3101 0600/0650
A3710 0825/1035

Serveis inclosos
• Professor-acompanyant d’Arqueonet des de
Barcelona: Dr. Carles Buenacasa
• Guia local acompanyant privat de parla
castellana, durant tot el itinerari
• Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida
pel guia especialista d’Arqueonet.
• Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec
del guia especialista d’Arqueonet (en llengua
castellana quan la situació ho requereixi).
• Dossier de viatge en format digital a càrrec
d’Arqueonet (en llengua castellana).
• Bitllet d’avió Barcelona - Atenes - Tessalònica Atenes - Barcelona en classe turista.
• Estada de 10 nits en els hotels detallats o
similars, en règim d’allotjament i esmorzar.
• City tax
• 1 sopar i 9 dinars segons itinerari, amb aigua
inclosa.
• Transport privat en autocar de 30 persones
amb aigua inclosa.
• Visites detallades al programa en privat i
entrades a monuments segons itinerari.
• Ferri de Kavala a Thassos, anada i tornada.
• Bitllet de vaixell per visitar el Monte Athos
• Auriculars
• Propines.
• Assegurança d’assistència en viatge i
cancel·lació fins a 4000€.
• cancel·lació
Serveis no inclosos
• Guia i dossier de viatge.
• Taxes
• Begudes als àpats i eExtres personals.
• Qualsevol servei no detallat al programa.
•
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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.
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.
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 poder entrar a Israel el PASSAPORT ha de tenir una vigència mínima de 6 mesos contats a
partir de la data prevista de sortida d´Israel i ha de tenir tres pàgines en blanc, recomanable no
portar els segells de: Iran – Iraq – Sudan - Síria i Afganistan.
4) Sanitat i vacunes: No hi ha cap vacuna obligatòria.
És important consultar amb l´organisme pertinent les vacunes recomanables.
Malaika Viatges pot informar-los de les vacunes obligatòries però és responsabilitat del viatger
consultar un professional metge.
Poden consultar les informacions oficials sobre vacunes a la web del Ministeri de sanitat i consum
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do
O a la web de gencat.cat o trucant a CatSalut 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).
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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 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 a Enric Granados, 114 1er 2a B - 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”.

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

14

Macedònia i Tràcia Clàssiques. En els confins del món grec
*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
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.

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

15

Macedònia i Tràcia Clàssiques. En els confins del món grec
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.
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
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

16

Macedònia i Tràcia Clàssiques. En els confins del món grec
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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