Presentació
L’Índia és un país que no accepta fotografies en blanc i negre i els colors de la qual ens recorden que el món
és ple de diversitat i matisos.
Amb una cultura fascinant, tant antiga com les civilitzacions d'Egipte i Mesopotàmia, ha aconseguit ser una de
les úniques societats del món amb una vida basada en la religió i un antic sistema social el qual, encara avui,
es conserva intacte sense mostrar signes de decadència.
En aquest viatge us convidem a la que, per a molts, és l'autèntica Índia sagrada i sensual, l’Índia del sud.
Índia del sud és pintoresca, mística i fins i tot misteriosa i es percep darrere de les seves muntanyes, paisatges,
pobles polsegosos, mercats heterogenis amb fragància de sàndal, fervor espiritual, tradicions i manera de viure.
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Professor especialista
Michel L’Huillier

Nascut a Xile, va decidir fa 25 anys dedicar-se al Fotoperiodisme, activitat que
va enfocar, principalment, a la producció de reportatges de viatges i d'índole
cultural i social. Aquesta tasca el va portar a investigar i viatjar extensament a
més de 50 països dels 5 continents, col·laborar en diverses publicacions escrites
tant espanyoles com internacionals, i participar en documentals per a cinema i
televisió relacionades amb els viatges i la cultura.
Més d'un centenar dels seus reportatges han estat publicats a diversos mitjans
de premsa espanyola, com ara el Magazine, El Dominical, El Setmanal, GEO,
Viatges NG, Altair, Lonely Planet, Rutes del Món, entre d'altres.
Al llarg dels anys, ha complementat la seva tasca de fotoperiodista amb la participació en dos projectes
cinematogràfics relacionats amb viatges i expedicions, i amb col·laboracions com a guia.
Mapa de ruta
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Programa detallat
Dia 01. Barcelona – Frankfurt – Chennai
Presentació l'aeroport de Barcelona, on ens trobarem amb el nostre guia acompanyant, Michel l’Huiller,
per embarcar en el vol de la companyia Lufthansa amb destinació Chennai via Frankfurt.
Arribada a l'aeroport de Chennai de matinada.
Després de la benvinguda tradicional a l'aeroport per part del guia, es procedirà a fer el trasllat a l'hotel.
Allotjament.
Dia 02. Chennai – Kanchipuram – Mahabalipuram
Esmorzar a l'hotel i sortida en direcció a Kanchipuram, una de les ciutats santes de l’Índia, on s’hi troben
una gran quantitat d'enormes i espectaculars temples de la dinastia Pallava, i de la posterior dinastia
Chola. També, aquesta ciutat és coneguda per la qualitat de les seves sedes.
A Kanchipuram visitarem alguns dels de més rellevància. Primer visitarem el temple Kailashanatha, un
temple històric de l'era Pallava, construït al voltant de l'any 700 i dedicat al déu Shiva. El temple reflecteix
una arquitectura dravidiana, típica de Tamil Nadu.
A continuació, visitarem el temple Sri Ekambareswarar, un dels Panxa Bhuta Sthalam (‘cinc grans temples’)
associats als cinc elements bàsics en l'hinduisme saivita (devots de Shiva), en aquest cas, la terra.

Finalment, visitarem una fàbrica de seda, on veurem els teixidors fabricant les peces de gran bellesa i
qualitat.
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Després de dinar en un restaurant local, trasllat directe per carretera a Mahabalipuram, un poble costaner
famós per haver estat la segona capital i principal port marítim dels reis Pallava, de Kanchipuram, el regnat
del qual va aconseguir el seu apogeu polític i artístic entre els segles V i VIII. Justament d'aquesta època
daten els llocs d'interès principals d'aquest poble, personalitzats en monuments i edificis d'enorme valor
històric, artístic i arquitectònic.
Entre aquests hi ha laboriosos tallats en roca i baix relleus, escultures i temples, els quals es troben
escampats pel poble mateix i els seus voltants.
Trasllat a l'hotel i acomodació. Un cop instal·lats a l'hotel, podrem sortir a fer una passejada pel poble,
visitar els seus mercats d'artesania i observar la posta de sol a la platja.
Sopar i allotjament.
Dia 03. Mahabalipuram
Després d´esmorzar, dedicarem el dia complet per visitar tots els principals atractius d´aquest poble
costaner.
Les visites inclouen el famós baix relleu de la Penitència d'Anjuna, els Mandapams (sales hipòstiles que
precedeixen els temples) del parc central de la ciutat, i el Complex de les 5 Rathas (temples de roca tallats
amb forma de carruatges tirats per elefants o cavalls).
En acabar les visites tornarem a l'hotel per dinar.
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A la tarda, visitarem el famós Temple de la Riba, declarat Patrimoni de la Humanitat per UNESCO el 1984,
considerat per molts com el millor de tots els temples de Mahabalipuram. La visita es programarà just
abans del capvespre, per poder gaudir de la posta de sol des de la platja adjacent al temple, on cada
capvespre acudeixen tant famílies locals com de visitants provinents d'altres punts de Tamil Nadu.
Sopar i allotjament a l'hotel.
Dia 04. Mahabalipuram – Chennai – Trichy (vol) – Tanjore
Després d'esmorzar, ens traslladarem molt aviat a l'aeroport de Chennai per embarcar en el vol amb
destinació a Trichy. Arribada, trasllat al centre de la ciutat i dinar
Tot seguit visitarem els dos grans atractius d'aquesta dinàmica ciutat; primer visitarem el Temple a la
Roca, edifici fortificat sobre un promontori de roca a 83 metres, des d'on es gaudeixen de molt bones
vistes de la ciutat. En aquest sector de la ciutat ens podrem sorprendre amb l'enorme activitat que bull al
voltant d'aquesta zona de mercats. A continuació visitarem l'imponent temple de Sringanathaswamy, el
complex religiós més gran de l’Índia, amb set sectors concèntrics emmurallats.

En acabar les visites ens hi traslladarem fins a la veïna ciutat de Tanjore, un centre religiós, artístic i de
l'arquitectura del sud de l’Índia. És famosa per haver estat capital del regne medieval de Chola, el de
Nayaks i el de Marathas. Tres dels temples situats a Tanjore i els seus voltants, coneguts com els Grans
temples Chola vius, tenen tal importància històrica i religiosa que han estat declarats Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO.
Trasllat a l'hotel, sopar i allotjament.
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Dia 05. Tanjore – Kumbakonam – Tanjore
Esmorzar i sortida en direcció a Kumbakonam, una bonica zona rural on podrem observar la vida
quotidiana dels pagesos i pastors d'aquesta regió, considerada el graner del sud de l’Índia. Podrem visitar
alguns carrers del poble, i conèixer dones, homes i nens amb les seves feines quotidianes.

Visitarem el temple de Dharasum, de l'any 1166, un dels tres temples a la llista de la UNESCO (des del
2004) i un entre un grup de divuit grans temples hindús de l'era medieval, a l'àrea de Kumbakonam, i està
dedicat al déu Shiva.
També visitarem el temple Kumbeswarar, un altre temple dedicat a la deïtat Shiva, que apareix representat
per la forma de lingam. El complex del temple acull quatre torres d'entrada, conegudes com a gopurams,
la més alta arriba els 39 metres.
Després de dinar, tornarem a Tanjore per visitar el seu Palau Reial, construït l'any 1550 per la dinastia
Nayak, i a l'interior del qual podrem visitar un museu i una galeria d'art de la dinastia Chola. La col·lecció
de figures de bronze que tenen és molt important. A més, compten amb una biblioteca amb llibres antics
de ciències, llengües, medicina i paisatges.
Finalment visitarem el temple Brihadeeswarar, un dels temples més grans del sud de l’Índia, i un exemple
d'una arquitectura tàmil totalment realitzada. També dedicat al déu Shiva, va ser construït l'any 1010,
durant la dinastia Chola, i va ser declarat Patrimoni de la Humanitat el 1987. La seva torre més alta, de
granit, arriba als 66 metres, i està coronada per una cúpula, tallada d’una única peça de granit, que pesa
gairebé 90 tones i que va obligar a construir un terraplè de diversos quilòmetres per poder arrossegar-la
fins a la posició.
Trasllat a l'hotel, sopar i allotjament.
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Dia 06. Tanjore – Madurai
Esmorzar a l'hotel i sortida per carretera cap a la Madurai, una ciutat molt animada, bulliciosa i plena de
pelegrins que acudeixen a visitar el famós temple de Sri Meenakshi (segle XVII). Aquesta ciutat, una de
les més antigues del sud de l’Índia, sempre ha estat considerada un centre d'ensenyament i peregrinació,
i ja hi ha testimonis que l'acrediten a partir del segle IV aC. No obstant això, sens dubte la seva fama més
gran prové de la presència del seu temple principal, construït durant el mandat del rei Nayak, Tirumalai
Nayak (1623-1655), des de quan la ciutat va passar a ser reconeguda com el principal centre de la cultura
tàmil.
A la tarda, després de dinar, visitarem el Palau de Tirumalai Nayak, d'estil Indo sarraí i construït l'any
1636. Tot i que actualment només queda la porta d'entrada, el vestíbul principal i la sala de ball, la seva
visita val la pena doncs permet fer-se una idea del luxe de l'edifici original, considerat com un dels edificis
laics de més valor del sud de l’Índia.
A continuació, farem una passejada pels diferents mercats de la ciutat, que conformen tot un barri
comercial molt viu i bulliciós. Entre aquests es distingeixen clarament els mercats de les espècies, verdures
i fruites, de l'or, i el dedicat a les flors, on abunden la calèndula i gessamí que després es troben a la
venda als temples.

Finalment visitarem el temple Sri Meenakshi, sens dubte un dels més grans i espectaculars de l'estat de
Tamil Nadu, on podrem passejar pels diferents pavellons i vestíbuls. La visita coincidirà amb l'hora de la
“puja” de la tarda, per la qual cosa serà possible gaudir del fervor i histrionisme dels fidels barrejats amb
els pelegrins.
Si encara ens queda energia, després de sopar, podrem gaudir de l'experiència de seguir la processó que
cada nit acompanya la figura del Senyor Shiva, portat en un palanquí, a la cambra de la Deessa Meenakshi.
Això passa cada nit, aproximadament entre les 21:35 i les 22:15 (horaris no confirmats).
Utilitzaríem rickshaws, per acompanyar la processó i després tornarem a l'hotel.
Allotjament.
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Dia 07. Madurai – Thekkady
Sortida per carretera en direcció a l'oest, a la frontera amb l'estat veí de Kerala. El trajecte d'avui ens
portarà des de les planes de Tamil Nadu a les muntanyes dels Ghates Occidentals. Un cop creuem la
frontera amb Kerala podrem apreciar com el paisatge canvia dràsticament, ja que el vessant occidental
d'aquest massís és molt més exuberant i verd, on hi abunden els boscos i les plantacions de te.

Seguirem avançant pels sinuosos camins de Kerala fins arribar al poble de Thekkady, al costat de la
Reserva de Periyar. Dinar. La Reserva de Periyar abasta una extensió de 777 km² i inclou un llac artificial
de 26 km² creat pels anglesos l'any 1895. Al seu interior habiten uns 700 elefants, i una població estimada
de 30 tigres, a més de bisons indis, antílops, sambars, senglars i una enorme varietat de micos i aus.
A la tarda, gaudirem d'una excursió amb vaixell (2 hores) pel llac de la Reserva de Periyar per observar
elefants, bisons, antílops (excursió compartida).
Trasllat a l'hotel.
Sopar i allotjament.
Dia 08. Thekkady
Aquest matí, després d’esmorzar, gaudirem d’un agradable passeig a peu per l’interior de la reserva.
Estarem sempre acompanyats pels guarda parcs de la reserva, que guiaran els nostres passos i intentaran
trobar exemplars d'elefants, bisons, antílops i micos, a més d'una gran quantitat d'aus.
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Dia 09. Thekkady – Kumakoram – Backwaters – Cochin
Avui baixarem des de la zona de muntanyes dels Ghates Occidentals cap a la franja costanera de Kerala.
Arribada a Kumakoram al voltant de les 12:30, a temps per embarcar a bord d'una casa flotant, on
navegarem per la zona de les backwaters.
Les Backwaters són una xarxa de canals, llacs, llacunes i rius que inunden una faixa de terra que corre
paral·lela a la costa de Kerala, oferint experiències memorables a bord de les cases flotants que els
recorren. Aquest fenomen geogràfic ha estat possible per l'acumulació de sediment dels rius que flueixen
des de les muntanyes, el qual amb el temps va crear un dic de contenció, permetent així la inundació i
formació d'aquests veritables carrers i carreteres aquàtiques. Al seu interior, hi ha pegats de terra utilitzada
per al conreu d'arròs, i la producció cocos, copra i anacards, i s'hi pot observar l'activitat quotidiana dels
seus habitants.
Dinar a bord del vaixell.
Abans del capvespre, aproximadament a les 17:00, desembarcarem i ens dirigirem cap a Cochin.
Trasllat a l'hotel, sopar i allotjament.
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Dia 10. Cochin
Després de l'esmorzar a l'hotel avui dedicarem el dia complet per visitar Cochi, una ciutat costanera,
situada sobre un conjunt d'illes i estretes penínsules, que atresora molts i variats atractius per visitar, com
l'església catòlica més antiga de l’Índia, ombrívols i somnolents carrers flanquejats per enormes arbres
centenaris, cases colonials portugueses amb més de 500 anys d'història, xarxes de pesca xinesa i una
sinagoga jueva del segle XVI. A més, Cochin gaudeix d'una vida cultural saludable, perfectament
personificada en manifestacions tradicionals de danses, com el Kathakali, i d'arts marcials, com el
Kalarippayattu.
Aquest matí visitarem l'Església de San Francisco, reputada com la primera a l’Índia, construïda l'any 1503
pels monjos franciscans que van acompanyar l'expedició de Pedro Álvarez Cabral, i el Palau de
Mattancherry, o Palau Holandès, construït pels portuguesos al any 1555 i reformat pels holandesos el
1663. A més dels mèrits arquitectònics del palau, aquest resulta d'interès pel valor de les pintures murals
exposades al seu interior, inspirades en escenes dels llibres sagrats de l'hinduisme, el Ramayana i el
Mahabharata.
També visitarem l'antic barri jueu i la Sinagoga de Pardesi, aixecada originalment el 1568, i reconstruïda
el 1664 pels holandesos després d'haver estat destruïda pels portuguesos. La presència d'aquesta
sinagoga és un testimoni de la presència sostinguda d'una comunitat jueva a Cochin i els seus voltants,
des de fa almenys 2000 anys. Al seu interior, la sinagoga atresora valuoses peces d'art i religioses, com
unes exquisides rajoles pintades a mà, i un púlpit d'or. Avui dia, la comunitat jueva és pràcticament
inexistent a Cochin, però al barri que acull la sinagoga encara es poden trobar vestigis de la seva presència.
Dinar.

A continuació, podrem fer una passejada per la costanera marítima, on es troben les xarxes de pesca
xineses, les quals es creuen que van arribar a Kerala, per primera vegada, per comerciants de la cort de
Kublai Khan (1215-1294). Utilitzant un enginyós sistema de contrapesos que permet desplegar i tornar a
plegar les xarxes, aquestes xarxes requereixen l'esforç i la coordinació d'entre 4 i 6 homes.
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Dia 11. Cochin – Aurangabad (vol via Bombay)
Al matí, després d'esmorzar, encara tindrem temps per fer un últim passeig per Fort Cochin abans de fer
el trasllat a l'aeroport per embarcar en el vol a Aurangabad via Bombai.
Dinar a bord del vol. Arribada a Aurangabad i trasllat a l'hotel per descansar.
Sopar i allotjament a l'hotel.
Dia 12. Aurangabad – Coves d’Ajanta – Aurangabad
Després d´esmorzar, el dia d´avui estarà dedicat íntegrament a visitar les impressionants Coves d´Ajanta.
Tot i que només hi ha 100 quilòmetres fins a aquest lloc arqueològic, ens portarà prop de tres hores cobrir
aquesta distància producte del mal estat del camí. Tot i això, el viatge ens oferirà una oportunitat excel·lent
per gaudir dels paisatges rurals de l'estat de Maharastra, molt poc conegut per al comú dels visitants a
l’Índia, i ens alimentarà les expectatives per descobrir aquestes espectaculars coves i les escultures
budistes que allotgen al seu interior, convertint aquest lloc en un lloc màgic i únic al món.

En observar aquesta obra monumental, resulta esglaiador imaginar com va ser possible que fa dos mil
anys l'ésser humà fos capaç de dur a terme una tasca tan titànica com aquesta.
Només el “buidat” de la roca mare ja comporta una feina inhumana, i més quan es pensa en els mitjans
que es van tenir per dur a terme la feina.
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Però és que, a més, a dins, les parets estan decorades a vessar de figures esculpides, de columnes
ornamentades, i de grans escultures que representen les diferents versions de Buda. Una autèntica
meravella feta per l’home.

Les coves daten sobretot dels segles II i I aC encara que n'hi ha algunes poques que van ser acabades al
segle V. Al seu interior, les pintures representen la història de Buda i els contes Jataka (vides anteriors de
Buda), narrats en enormes i denses composicions que mostren la vida de la ciutat, la cort i el bosc de
llavors. Per poder pintar sobre la roca, primer els artistes cobrien les parets amb una capa de calç i, sobre
aquesta, es traçava la silueta del dibuix amb “cinabri” vermell. Després els artistes utilitzaven un aglutinant
i pigments com el lapislàtzuli per al color blau, la glauconita per al verd, el sutge per al negre, l'ocre per
al groc i el caolí per al blanc. Finalment, polien els murals amb una pedra suau. Al pis de les coves encara
es troben petits orificis, a tall de atuells, en els quals els artistes barrejaven els colors. Dinar en un
restaurant local al complex d'Ajanta.
Acabades les visites, començarem el retorn a Aurangabad, on arribarem a mitja tarda. Si el temps ho
permet, i encara hi ha ganes de conèixer una mica més, podrem visitar el Mausoleu de Bibi-ka-Maqbara,
construït l'any 1679 per allotjar les restes de l'esposa de l'emperador mongol Aurangzeb. Sovint se
l’anomena “El petit Taj Mahal”, per la seva innegable semblança al famós mausoleu d'Agra.
Trasllat a l'hotel, sopar i allotjament.
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Dia 13. Aurangabad – Ellora – Aurangabad – Bombay (vol)
Aquest matí estarà dedicat a visitar les magnífiques Coves d'Ellora, un lloc més visitat que Ajanta, per la
proximitat a Aurangabad, pel bon estat del camí d'accés, i també perquè un terç de les 33 coves són
hinduistes.
Entre les 16 coves dedicades a deïtats hinduistes, n'hi ha una que destaca per la mida descomunal de
l'obra, que va buidar un vessant sencer de roca per donar forma a un temple enorme i de gran complexitat
del seu disseny. Aquest temple està envoltat per una galeria coberta immersa a la roca mare i plena de
figures religioses esculpides, que gira per tot el perímetre del temple permetent admirar tres dels seus
costats.

Aquest temple, dedicat al déu Shiva, va ser construït pels volts de l'any 750 (es van trigar uns 10 anys a
acabar-lo), i per la seva grandària i qualitat de les seves escultures, no té rival entre la resta de les coves
d'Ellora, i probablement del món . Demostrant una gran tolerància entre les diferents religions existents
en Índia en aquella època, la que els permetia conviure en harmonia. La zona compta amb 12 coves
budistes, la major part dissenyades com a monestirs i un parell com a temples de pregària.
Finalment, com a mostra de la convivència de credos que existeix i ha existit a l’Índia des de l'antiguitat,
4 coves més van ser excavades per albergar temples i monestirs Jainistes, una religió l'origen de la qual
és contemporani al budisme (segle VI aC) i que a l’Índia compta amb uns 4 milions de seguidors.
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Després de la visita, tornada a Aurangabad i dinar. A continuació, ens traslladarem a l'aeroport
d'Aurangabad per embarcar el vol amb destinació a Bombai.
En arribar a Bombai serem rebuts pel nostre conductor, que ens traslladarà a l'hotel.
Sopar i allotjament.
Dia 14. Bombai
Després d'esmorzar, sortirem de l'hotel per visitar els principals atractius de la zona costanera de la ciutat,
on visitarem la Porta d'Índia, i el pas marítim, i després embarcarem en un ferri per anar a visitar l'illa
d'Elefanta (una hora a cada sentit, ferri compartit), on ens meravellarem amb les seves grutes d'Elefanta,
declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1986.
Després de finalitzar les visites, tornada a la ciutat i dinar.
Resta de la tarda lliure per descansar i gaudir de les instal·lacions de l'hotel.
Sopar i, a les 22:00hrs, trasllat a l'aeroport per embarcar en el vol de tornada.
Dia 15. Bombai – Munic – Barcelona
Sortida a les 00.50 amb destinació Barcelona, via Munic.
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Preus *per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 5250 €
Suplement per habitació individual: 1350 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 450 €

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 Índia
del Sud_Setembre” 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
13 de novembre
Barcelona 06.00h
Frankfurt 10.20h
27 de novembre
Bombai 01.35h
Munic 08.50h

Allotjaments previstos (o similars)
Chennai: Hotel Grt Chennai
https://grthotels.com/chennai
• Mahabalipuram: Resort Radisson Blu Temple Bay
www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-bluresort-mamallapuram-temple-bay
• Tanjore: Hotel Svatma
www.svatma.in/
• madurai – hotel heritage madurai
https://heritagemadurai.com/
• Thekkady: Hotel Spice Village
www.cghearth.com/spice-village
• Cochin: Hotel fragant nature 5*
www.fragrantnature.com/HotelsKochi
• Aurangabad: Hotel Taj Vivanta Aurangabad
www.vivantahotels.com/en-in/aurangabadmaharashtra/
• Bombay: Hotel Marine Plaza
www.hotelmarineplaza.com
•

Frankfurt 08.15h
Chennai 00.10h +1
Munic 05.40h
Barcelona 10.55h

Serveis no inclosos
•
Visat
•
Begudes en els àpats.
•
Pagament per ús de les càmeres durant les visites als
monuments.
•
Extres personals.
• Qualsevol servei no detallat al programa.

Serveis inclosos
•
Professor-acompanyant des de Barcelona:
professor Michel L’Huiller
•
Bitllet d'avió amb la companyia Lufthansa,
Barcelona – Frankfurt – Chennai // Bombai –
Munich – Barcelona en classe turista
•
Vols domèstics Chennai – Trichy // Cochin –
Mumbai – Aurangabad – Mumbai, en classe turista.
•
Guia-acompanyant local de parla castellana durant
tot el recorregut.
•
Tots els trasllats privats amb vehicle climatitzat,
incloent dues ampolles d'aigua per persona i dia.
•
Estada de 14 nits en els hotels detallats o similars,
en règim de mitja pensió.
•
Tots els dinars detallats en el programa en
restaurants locals.
•
Aigua a tots els àpats.
•
Visita al temple de Madurai per observar la
processó nocturna en auto rickshaws.
•
Excursió en barca compartida, al Parc Nacional
Periyar.
•
Caminada de tres hores pel Parc Nacional Periyar
amb guia naturalista en anglès (grups màxim de 6)
•
Excursió en Jeep (3 hores) a Periyar incloent te i
snacks.
•
Visita a peu a plantacions d'espècies per conèixerne la plantació i l'ús a l’Índia.
•
Barca per la navegació a backwaters des de
Kumarakom (màxim de 5 clients per barca)
•
Entrades a espectacle de danses Kathakali a
Cochin.
•
Ferry compartit per accedir a la Cova d'Elefanta
(Mumbai)
•
Propines
•
Assegurança d'assistència sanitària (60000€) i
cancel·lació fins a 6000€
•
Guia i dossier de viatge
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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”.
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*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.
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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
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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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