Presentació
Amb un nom en honor a un dels grans navegants i descobridors, Colòmbia sempre ha estat coneguda pel
seu famós eix cafeter amb les seves valls conreades i hisendes i, també, per ser una de les fonts més
importants de maragdes del món.
Però aquesta terra d’exuberant natura té, gràcies a la seva localització equatorial, la segona major
biodiversitat del planeta, a més de ser l'únic país de la regió amb dues costes oceàniques.
Entre els seus contrastos hi destaquen la icònica serralada dels Andes occidentals i pantanosos erms, els
seus boscos de boira i selves equatorials, els seus pasturatges oberts i la bonica Vall de Cocora, amb les
palmes de cera més altes del món.
És també la llar de cultures fascinants d'ancestrals orígens i ciutats històriques, amb encant, on sembla
que no ha transcorregut el temps des de l'època de la colònia. Prova d'això són el barri antic
extraordinàriament ben conservat de Cartagena.
El seu equilibri entre l'espiritualitat de la catedral subterrània de Zipaquirá, les tradicions dels artesans
teixidors de Sant Gil, el llegat cafeter, l’encant de Barichara “Poble bonic de Colòmbia” i la captivadora
villa de Leyva, juntament amb els colors de Salento, la presència de Botero a Medellín o el bullici de la
seva capital fan que Colòmbia sigui un lloc on un se sent com un visitant al qual tots estan esperant.

“La vida no es la que uno vivió, si no la que uno recuerda y como la recuerda para contarla”
Gabriel García Márquez
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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
Divendres 23 de juny. Barcelona – Bogotà
A l’hora prevista, presentació a l'aeroport de Barcelona on ens trobarem amb el nostre guia acompanyant
Michel L’Huillier per agafar el vol directe cap a la nostra destinació, Bogotà.
A la nostra arribada al vespre ens estarà esperant el nostre guia local, qui ens assistirà i acompanyarà
durant el nostre trasllat privat a l'hotel de la ciutat.
Sopar i allotjament a l’hotel.
Dissabte 24 de juny. Bogotà

Foto @Michel L’Huillier

Avui dedicarem el dia a visitar en profunditat la capital de Colòmbia. Bogotà, situada a 2600 metres
sobre el nivell del mar, a la base dels turons Guadalupe i Monserrate, és la capital de Colòmbia i una de
les principals destinacions culturals d'Amèrica del Sud. Els mecenes de les arts poden triar entre museus,
galeries d'art, teatres i monuments nacionals de la ciutat. Tan impressionant és la col·lecció de biblioteques
i institucions acadèmiques de Bogotà que la ciutat s'ha guanyat el sobrenom de «L'Atenes de Sudamèrica».
Primer ens dirigirem al Mercat Paloquemao, un mercat detallista on podrem gaudir del seu animat
ambient i observar els venedors de flors, carns i, sobretot, una enorme varietat de fruites tropicals.
Qui vulgui podrà tastar alguns dels refrescants sucs naturals i, fins i tot, alguna especialitat culinària com
les famoses arepas de Colòmbia, una truita de blat de moro d'origen precolombí, molt popular d'aquest
país sud-americà.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

3

Colòmbia. Recorrent el país de l’esperança
A continuació, ens acostarem al peu del turó Monserrate, des d'on pujarem al seu cim, a 3152 msnm,
a bord d'un funicular per fer una passejada i gaudir de les belles vistes de la capital. Visitarem la Basílica
de Montserrate, que alberga una imatge de la Verge Moreneta de Montserrat des de començaments del
segle XVII.
Baixarem a la ciutat, aquesta vegada en telefèric, i ens aproparem al centre històric de Bogotà. Començant
des del sector de “El Chorro de Quesada”, que per a molts historiadors constitueix el lloc fundacional
de la ciutat, gaudirem d'una visita a peu pels racons i monuments més emblemàtics de La Candelaria,
incloent-hi carrers empedrats, animades places, cases colonials i esglésies amb més de 300 anys
d'antiguitat.
Trobarem la Plaça Bolívar que marca l'epicentre del centre històric amb una estàtua de bronze de Simón
Bolívar, datada l'any 1846. Després de dinar, visitarem l'Església de San Francisco, la més antiga de
Bogotà, construïda entre el 1557 i el 1621, i el retaule daurat del segle XVII que representa la peça d'art
més elaborada i preciosa de la ciutat.
Al final de la tarda visitarem el Museu de l'Or, visita indispensable a Bogotà, que conté unes 55.000
peces fabricades d'or i d’altres materials provinents de les principals cultures prehispàniques de Colòmbia.
Es tracta del museu més famós de Colòmbia i un dels més fascinants de tot Sud-amèrica.
Després de la visita al museu, retorn a l'hotel.
Sopar lliure i allotjament.
Diumenge 25 de juny. Bogotà – Zipaquirá – Villa de Leyva
Sortida en direcció a Villa de Leyva, un bell poble colonial declarat Monument Nacional.
De camí, farem una parada al poble de Zipaquirá (72 km, 2,5 hores) on visitarem la seva espectacular
Catedral de Sal, una antiga mina de sal transformada en catedral.

Foto @Michel L’Huillier
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Aquí podrem recórrer els túnels de la mina i descendir a la part més profunda de la catedral, situada a
180 metres de profunditat. Durant el trajecte, podrem recórrer les 14 Estacions del Viacrucis, tallades
en roca de sal, que representen les diferents etapes viscudes per Jesús des del moment en què va ser
aprehès fins a la seva crucifixió i sepultura. Aquesta impressionant església va ser construïda a l'interior
d'una mina de sal que va ser explotada des de 1801 i que, després de tancar, en els anys 90, va ser
reconvertida en una atracció turística, està considerada com un dels assoliments arquitectònics i artístics
més notables de l'arquitectura colombiana, i ostenta el títol de joia arquitectònica de la modernitat. La
importància de la catedral radica en el seu valor com a patrimoni cultural, religiós i ambiental del país, i
en 2007 es va convertir per votació popular com la “Meravella Número 1 de Colòmbia”.
Tot seguit baixarem fins al poble de Zipaquirá, on disposarem d'un breu temps per recórrer els seus
carrers empedrats, cases colonials i la seva plaça dels Comuners, d'una atractiva arquitectura.
Després de dinar en un restaurant situat en una casa colonial a la mateixa plaça central, continuarem el
nostre camí cap a Villa de Leyva (145 km, 3,5 hores) on hi farem una visita a peu al capvespre. Es diu
que és un dels pobles més encantadors de Colòmbia i està situat en el departament de Boyacá a Colòmbia.
Fou declarat Monument Nacional el 1954 i forma part de la xarxa de pobles patrimoni de Colòmbia. La
seva plaça, de 400 anys d'antiguitat, és la plaça oberta més gran d'Amèrica del Sud i acostuma a albergar
mercats i festivals, la qual cosa la converteix en un centre d'activitat els caps de setmana. Sopar en un
restaurant local.
Allotjament.

Foto @Michel L’Huillier
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Dilluns 26 de juny. Villa de Leyva – Barichara
Ens dirigirem al poble de Barichara, un altre poble colonial declarat Monument Nacional. La primera
parada del dia serà per fer una breu visita al Museu Comunitari El Fòssil (10 km, 15 minuts), un
modest, però valuós museu en el qual s'exhibeix un miler de peces del patrimoni paleontològic de la regió.
La seva peça més preuada és l'esquelet gairebé complet d'un Kronosaurus Boyacensis, un rèptil marí
de més de 10 metres de longitud i que va habitar a la Terra fa uns 125 milions d'anys.
La nostra següent parada serà per visitar el Convent del Sant Ecce Homo (10 km, 20 minuts), un
convent dominic fundat el 1620, que va prendre el seu nom del quadre del Sant Ecce Homo que va
ser obtingut en un saqueig de Roma (1527) i portat al nou regne de Granada pel soldat espanyol Juan
Mayorga Salazar, pare del mecenes del convent. Encara que en 1909 el quadre va ser sostret, el 1998 el
convent va ser declarat Patrimoni Arquitectònic en la llista de béns culturals de Colòmbia, i en el 2007
va ser finalista en el concurs emprès pel diari El Temps per definir les set meravelles de Colòmbia.
Continuant per una sinuosa i exuberant carretera de muntanya, arribarem a Socorro (135 km, 3,5 hores),
un altre poble declarat Monument Nacional i part de la xarxa de pobles patrimoni de Colòmbia. El
Socorro té una gran influència en la història de Colòmbia i en la constitució del seu estat, ja que allà es va
dur a terme una sèrie de fets importants encaminats a la independència de Colòmbia, com ara la
Insurrecció dels Comuners en 1781 i la signatura de la primera Acta d'Independència del país.
Després de dinar en un restaurant tradicional, reprenem el nostre camí cap a Barichara, però poc abans
d'arribar pararem al Parc el Gallineral de San Gil (20 km, 30 minuts). Aquí farem una curta visita en
aquest petit i exòtic parc envoltat d'aigua i que el va llançar a la fama el compositor i cantant popular
colombià Jorge Villamil, amb la seva popular cançó “Si pasas por San Gil”.

Foto @Michel L’Huillier
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Finalment, després d'aquesta darrera visita, arribarem a Barichara (20 km, 45 minuts).
Sopar en un restaurant situat la plaça central del poble.
Allotjament.
Dimarts 27 de juny. Barichara – Camino Real Guane – Barichara

Ens dirigirem a la zona alta del poble de Barichara, des d'on començarem una caminada per un tram de
”el Camino Real” fins al poble de Guane. El camí ral va ser construït per connectar tota la regió. El tram
des de Barichara fins al petit poble de Guane és un dels favorits per oferir belles vistes al canó del riu
Suarez. L’itinerari d'avui està molt ben delimitat i no ofereix dificultat, per transcórrer sempre en descens,
excepte un parell de costes suaus. El trajecte té una longitud aproximada de 7 km, disposant-hi de fins a
3 hores per gaudir-ho.
En arribar a Guane farem una breu visita al seu museu arqueològic i paleontològic, on a més podrem
conèixer una mica més dels indígenes guanes que habitaven aquesta regió del centre de Colòmbia. En
finalitzar la visita, tornada a l’hotel i dinar.
A la tarda, visitarem Barichara, considerat “el poble més bonic de Colòmbia", per la qual cosa ha estat
mereixedor del títol de Monument Nacional, formant part de la xarxa de pobles patrimoni de Colòmbia.
Presenta una arquitectura d'estil colonial, cases emblanquinades amb sostres de taulells d'argila vermella
i carrers pavimentats amb llambordes. Aquesta tranquil·la ciutat d'atmosfera bohèmia és també molt
coneguda per ser un indret molt reclamat per al rodatge de pel·lícules d'època, gràcies a la bucòlica imatge
dels seus carrers, cases i edificis, entre els quals destaquen la capella de Santa Bàrbara i la catedral
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de la Immaculada Concepció. També són de gran interès els seus miradors sobre el Canó del Riu
Suárez i el seu peculiar i encantador cementiri.

Acabada la visita, tindrem temps lliure per gaudir d'aquest poble colonial.

Foto @Michel L’Huillier

Sopar al restaurant i allotjament.
Dimecres 28 de juny. Barichara – Parc Nacional Chicamocha – Girón – Pereira (vol)
Avui ens traslladarem cap a l'aeroport de Bucaramanga, de camí a l’aeroport farem una primera parada
al parc nacional Chicamocha (60 km, 2,5 hores), on podrem gaudir d'espectaculars paisatges, de la
natura i de la cultura local, a més d'un passeig en telefèric de 6,3 quilòmetres de longitud, únic en el
món per unir els dos extrems d'un canó. Amb una ubicació estratègica enmig de l'imponent canó del
Chicamocha, el parc nacional Chicamocha ofereix un recorregut per la cultura, costums i història de la
regió de Santander, on podrem conèixer i tenir contacte amb tot el que representa la “santandereanitat”
i la força de la gent de la regió. Després de creuar a l'altre costat del canó, conegut com a “Mesa de los
Santos”, dinarem en un restaurant tradicional.
Continuarem el nostre camí parant a visitar breument el barri antic de Girón, un poble que forma part de
l'àrea metropolitana de la ciutat de Bucaramanga. El municipi és conegut pel bon estat de conservació del
seu barri antic, caracteritzat per la seva arquitectura colonial de carrers empedrats, cases de parets
emblanquinades, grans portes de color marró fosc o negre i sostres amb teula d'argila. Gràcies al bon
estat de conservació de la seva arquitectura colonial, va ser reconegut com a Monument Nacional de
Colòmbia i forma part de la xarxa de pobles patrimoni de Colòmbia (al costat de Villa de Leyva, Socorro i
Barichara).
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Després de la visita, anirem fins l'Aeroport Palonegro de Bucaramanga (12 km, 20 minuts) per
embarcar en el vol a Pereira, via Bogotà, amb sortida a les 18.56 h. Un cop arribat el vol a Pereira,
previst per a les 22.20h, trasllat fins a l'hotel (15 km, 30 minuts).
Allotjament.
Dijous 29 de juny. Pereira – Vall de Cocora – Salento – Filandia – Pereira
El dia d'avui estarà dedicat a explorar alguns dels racons naturals més bells i pobles més pintorescos
d'aquesta regió coneguda com a Eix cafeter. Aquesta bonica i muntanyenca regió està secundada per
un exquisit paisatge d'exuberants i verds turons ondulats esquitxats de plantacions de cafè que produeixen
alguns dels millors cafès del món. També és coneguda com la porta d'entrada al parc Ucumarí i santuari
Otún Quimbaya, un parell d'impressionants reserves naturals; i les relaxants aigües termals de Santa Rosa
i Sant Vicent.
Iniciarem el nostre dia dirigint-nos cap a la Vall de Cocora (60 km, 1,5 hores), on gaudirem d'una
caminada fàcil per poder veure de prop alguns exemplars de la palma de cera. Aquestes palmeres, les
més altes del món, espigolades i situades de manera dispersa entre si, sempre regalen desenes d'imatges
i fotos des de diferents angles.

Foto @Michel L’Huillier

Després de la caminada, ens dirigirem a Salento (15 km, 20 minutos), un bell poble d'acolorides cases
tradicionals que, no obstant això, amb el temps s'ha tornat l'epicentre del turisme en la zona de l'Eix
cafeter i amb això ha vist desaparèixer part de la seva autenticitat i màgia. Abans de dinar tindrem temps
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per recórrer el poble i apreciar les seves particulars cases de façanes blanques, però amb finestres i de
colors diferents.
Havent dinat a un restaurant local, ens dirigirem cap a Filandia (20 km, 40 minuts), un encantador poble
cafeter que compta amb algunes de les arquitectures millor conservades de l'Eix cafeter, a més
d'exquisides artesanies. Aquí, a més de descobrir el poble, aprofitarem per gaudir d'un cafè o una cervesa
en el restaurant “Elena Endins”, amb una bella vista de la vall. Finalment, retorn a l’hotel.
Sopar i allotjament.

Foto @Michel L’Huillier

Divendres 30 de juny. Pereira – Tour dels pobles de la Serralada - Pereira
El dia d'avui estarà enfocat a visitar dos pobles de la serralada. Dos pobles molt tradicionals i autèntics
que mantenen molt viva la cultura d'aquesta regió cafetera de Colòmbia.
Per començar, anirem de l'hotel al poble de Barcelona (75 km, 1,5-2 hores) on canviarem el nostre vehicle
pels típics "jeep willys" que s'utilitzen en les hisendes cafeteres. En aquests cotxes de carrosseria oberta,
que permeten gaudir de l'aire i dels paisatges de forma més intensa, continuarem fins al poble de Pijao
(18 km, 30 minuts). Aquest diminut poble se situa just als peus de la muntanya, on durant molts anys va
campar a plaer la guerrilla que va causar innombrables episodis de violència i enfrontaments a la zona.
Uns esdeveniments que van crear una gran cohesió i resiliència entre els veïns del poble, que els permet
mostrar-se enormement orgullosos de les seves tradicions i cultura. A Pijao, a més de caminar pels seus
carrers i la seva plaça central, podrem visitar la cafeteria “La Floresta”, on Maria, la seva propietària,
ens podrà mostrar la correcta preparació d'un cafè especial (consum no inclòs) i també al camp de joc de
tella del poble.
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Foto @Michel L’Huillier

Des de Pijao ens dirigirem cap al poble de Buenavista (12 km, 30 minuts) a través d'una serpentejant
carretera de muntanya flanquejada per boscos natius. Passarem pel "Mirador Bona Vista", des d'on
tindrem una panoràmica del poble i de la vall que s'estén als seus peus.
En acabar l'esmorzar, ens dirigirem cap a la Hisenda Alsàcia per gaudir d'un tour del cafè amb Don
Leo, el nostre amfitrió i amo de la hisenda. Aquí podrem observar i aprendre sobre el procés que recorre
el cafè, des de la seva plantació fins que se serveix, de la mà del propietari d'una autèntica hisenda
cafetera, i de recórrer els seus cafetars. Però, a més, avui tindrem l'oportunitat de conèixer la inspiradora
història personal de Don Leo, un humil veí del poble que no va desistir de la seva obstinació per aconseguir
el seu somni de nen de convertir-se en amo d'una hisenda cafetera, on avui dia produeix 6 cafès de
fermentació especial.
Després d'acabar el tour de cafè tornarem cap a Barcelona (15 km, 30 minuts) en els "jeep willys", on ens
estarà esperant el nostre vehicle per tornar al nostre hotel a Pereira. Arribant a l'hotel tindrem temps per
descansar i refrescar-nos en la seva piscina abans del sopar.
Sopar i allotjament.
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Dissabte 1 de juliol. Pereira – Riu la Vieja – Medellín (vol)
Avui partirem cap al port Alexandria (55 km, 90 minuts), on iniciarem un tranquil descens en una
embarcació pel riu La Vieja. Durant el passeig, que durarà aproximadament 3 hores, podrem apreciar
la flora i fauna que habiten la ribera d'aquest pacífic riu i, fins i tot, realitzar alguna caminada en el seu
interior. El “balseo” acaba en el sector Piedra de Moler on descendirem de l’embarcació per menjar a l'aire
lliure.
En acabar, prendrem el nostre vehicle per dirigir-nos a l'aeroport de Pereira (40 km, 1 hora) per
embarcar en el vol amb sortida a les 17.27h amb destinació a Medellín. Arribada a Medellín, a les 18.05
h; trobada amb el nostre guia i trasllat al sector El Poblado de Medellín, on es troba el nostre hotel per
a les pròximes dues nits. Arribada a l'hotel.
Sopar en un restaurant local.
Allotjament.

Foto @Michel L’Huillier

Diumenge 2 de juliol. Medellín
Avui farem un tour de dia complet per la ciutat de Medellín.
Considerada una de les ciutats més perilloses del món, Medellín ha rebutjat la seva mala reputació i ara
és més comunament coneguda com «La Ciutat de l'Eterna Primavera», oferint als residents i visitants
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temperatures càlides durant tot l'any. Medellín està situada a la vall d’Aburra i envoltada de set turons que
ofereixen excel·lents vistes de la ciutat.
La primera parada d'avui serà al parc Memorial Inflexió on es trobava l'edifici Mònaco, una de les
residències més notòries de Pablo Escobar, la qual va ser derruïda el febrer del 2019 per convertir-se en
un parc públic que honra la memòria de les 46.612 víctimes assassinades durant el fosc període en què
aquest controvertit personatge es va erigir en el rei del narcotràfic i va declarar la guerra a l'Estat i a les
seves institucions. Un mur de pedra negra de 70 metres de llarg perforat per 46.612 petits forat que
representen la seva absència.
A continuació, baixarem al centre de la ciutat, on caminarem pels seus carrers comercials i entre alguns
dels seus edificis i monuments més icònics. Entre aquests trobem la famosa plaça Botero, on s'exhibeixen
a l'aire lliure una vintena d'escultures de l'artista colombià Fernando Botero, les quals s'han convertit en
un símbol de la ciutat. És possible també, si així es desitja, visitar breument l'interior del Museu de Botero
i admirar la seva col·lecció d'art.
Després de dinar en un restaurant típic, prendrem el metro cable de Medellín, fins a l'estació de San
Javier. Aquest espectacular trajecte ens permetrà apreciar la ciutat des de l'aire i observar amb detall
com les “invasions” (preses il·legals) per part de migrants de zones rurals del país, moltes vegades víctimes
de la violència de les guerrilles, han anat colonitzant de forma molt rudimentària els turons que envolten
la ciutat.

Foto @Michel L’Huillier
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En una de les nombroses barriades que es troben encimbellades sobre els turons que envolten la ciutat,
visitarem una zona coneguda com a Comuna 13, on serem testimonis de l'èxit aconseguit per un
innovador projecte cultural impulsat per la mateixa comunitat.
Cansats dels nocius efectes del consum de drogues als seus carrers i la contínua violència imposada per
les disputes entre la guerrilla i les forces paramilitars del govern, els veïns van decidir recuperar el seu
barri fomentant la cultura popular que resideix al poble, especialment entre els més joves. D'aquesta
manera, la zona s'ha transformat en un reclam cultural i turístic on avui els carrers estan monopolitzats
per la presència de diversos artistes populars que amb la seva música i expressions artístiques omplen de
vida aquesta zona de la ciutat. Sens dubte, un inspirador exemple de perseverança i determinació dels
veïns. En acabar la visita tornarem a l'hotel, on hi haurà temps per descansar abans de l'hora del sopar
(no inclòs).
Allotjament.
Dilluns 3 de juliol. Medellín – Guatapé - Medellín

Foto @Michel L’Huillier

Avui iniciarem el dia molt d’hora amb el nostre tour cap a Guatapé (79 km, 2 hores). En aquesta regió al
nord de Medellín, en els anys 70, l'Empresa Pública de Medellín va construir un gran complex hidroelèctric
que va implicar la inundació de 2.262 hectàrees de terra, incloent-hi el poble de Peñol, el qual més tard
es va reconstruir a uns 10 quilòmetres del poble original.
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Aquest megaprojecte va produir grans impactes dins l’àmbit social, econòmic, polític, ambiental i cultural
de la localitat, però en els últims anys la zona ha ressorgit en gran manera gràcies a la indústria del
turisme.
En arribar a la zona, primer visitarem la rèplica del Viejo Peñol, construït en record dels edificis del poble
original. A continuació, ens dirigirem cap a l'embarcador on abordarem un còmode “lanchón” amb el què
farem una navegació per l'embassament durant aproximadament una hora. Durant el trajecte
coneixerem la història de la construcció i desenvolupament de l'embassament, observarem les restes de
la luxosa propietat que Pablo Escobar ostentava a la vora del llac, com també altres luxoses propietats, i
gaudirem dels paisatges que envolten l'embassament. La navegació acabarà en un embarcador situat al
peu de la Piedra de Peñol. Aquí ens recollirà el nostre vehicle per portar-nos fins a l'accés a la Piedra del
Peñol, des d'on començarem el seu ascens. Aquest enorme monòlit de granit, la massa del qual es calcula
en 66 milions de tones, arriba fins a uns 220 metres d'altura i s'accedeix al seu cim pujant uns 720 graons
construïts en una gran esquerda de la roca. Des del seu cim, situat a 2137 msnm, s'obtenen meravelloses
vistes de l'embassament i de les muntanyes circumdants que bé valen la pena l'esforç d'ascendir.

Foto @Michel L’Huillier

Després de l'esmorzar, visitarem Guatapé, un pintoresc poble de carrers empedrats que fa l’efecte d'haver
retrocedit en el temps. Envoltats de verds turons, els veïns de Guatapé conten la història de la regió a
través de belles pintures que adornen els sòcols de la major part dels edificis i cases del poble. Moltes
d'aquestes pintures van ser fetes en els primers anys del segle XX, encara que també es poden trobar
nous models relatant diferents trams de la història indígena i de la colonització antioquena.
En acabar la visita tornarem a Medellín, on hi haurà temps per descansar abans de l'hora del sopar (no
inclòs). Allotjament.
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Dimarts 4 de juliol. Medellín – Cartagena (vol)
Trasllat a l'aeroport per embarcar en el vol amb destinació Cartagena, amb sortida a les 13.35 h.
(Dinar no inclòs). A la nostra arribada a l'aeroport de Cartagena (14.40 h), ens estarà esperant el nostre
guia per acompanyar-nos en el nostre trasllat a l'hotel.
Sortirem a descobrir la ciutat mitjançant un primer tour d'orientació a peu pel centre històric de
Cartagena, fins al popular barri de Getsemaní. Cartagena, la més famosa de les ciutats colombianes en
la costa del Carib, ofereix als visitants una barreja entre l'encant de l'antic i l'excitació pel nou. Els carrers
empedrats de la ciutat històrica, declarada patrimoni de la humanitat el 1984, estan delimitats per murs
de pedra de 400 anys d'antiguitat que abasten fins a 13 quilòmetres d'extensió. Al seu interior podrem
trobar un intricat laberint de cases pintades en tons pastel, arquitectura colonial, esglésies i llocs històrics.
Per la seva part, Getsemaní, situat fora de la ciutat emmurallada, és un barri que ofereix una arquitectura
més modesta, però en tractar-se d'una zona més residencial i menys turística ofereix molt ambient. Encara
que en un començament era un lloc molt popular entre aquells que viatgen amb motxilla arribats de tot
el món, actualment la zona alberga allotjaments i una oferta d'oci de qualitat i molt interès. En acabar
aquest tour d'introducció, el guia ens deixarà a les portes del restaurant on soparem aquesta nit.

Sopar en un restaurant situat dins de la ciutat emmurallada i allotjament.
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Dimecres 5 de juliol. Cartagena

Foto @Michel L’Huillier

Avui farem un tour privat de dia complet a Cartagena. Primer ens dirigirem al sector de La Boquilla (10
km, 20 minutos), al nord de la ciutat emmurallada, on començarem un interessant tour en canoa pels
manglars d'aquesta zona. De la mà d'un nadiu de la comunitat de pescadors de La Boquilla, durant
aproximadament una hora, estarem en contacte directe amb la flora i la fauna que habiten en aquest
ecosistema de manglars.
Des d'aquí anirem fins al convent de Nostra Senyora Candelaria de la Popa (10 km, 20 minuts),
situat en el cim del turó, a 150 metres d'altura, amb grans vistes de la ciutat i el Carib. Fundat l'any 1607
per pares agustins, a l'interior de la seva capella hi ha una imatge de la Verge de la Candelaria, patrona
de la ciutat, mentre que el claustre del convent està cobert d'un bonic jardí que dona accés a un interessant
museu.
La següent parada serà per visitar l'impressionant Castell de Sant Felipe de Barajas, construït l'any
1657 sobre un pujol de 40 metres d'altura anomenat San Lázaro, per defensar la ciutat dels constants
setges per part de les flotes de pirates anglesos i francesos. La construcció del fortí militar va obeir en
gran part a una estratègia militar, no sols pel seu posicionament estratègic, sinó també per la majoria de
mètodes defensius utilitzats en aquella època. Les parets exteriors que conformen i envolten l'enorme
estructura de pedra es van edificar de manera obliqua, amb l'objectiu de contrarestar els atacs dels
adversaris. En el seu interior existeixen una sèrie de túnels que fan impossible la presa del castell per part
de l'exèrcit invasor. Se'l considera la fortalesa més imponent construïda pels espanyols en totes les seves
colònies.
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Foto @Michel L’Huillier

A la tarda, després de dinar, continuarem visitant el centre històric de la ciutat emmurallada,
incloent-hi la plaça de Bolívar, la Puerta del Reloj, la plaça de la Aduana, la catedral, i el convent
i església de San Pedro Claver.
Finalment, en caure la tarda, ens traslladarem cap al Cafè del Mar, on gaudirem d'un còctel (inclòs) i
observarem el capvespre sobre la mar abans de tornar a l'hotel.
Sopar no inclòs. Allotjament.
Dijous 6 de juliol. Navegació en Catamarà per la Península de Barú
Avui dedicarem una bona part del dia per gaudir d'un passeig en catamarà. Després tindrem temps
d'explorar per última vegada l'entranyable i entretinguda ciutat de Cartagena.
Ens recolliran a l'hotel per dirigir-nos al moll i iniciar el nostre tour de dia complet i privat en catamarà. A
bord del catamarà podrem arribar fins a la Ciénaga de los Vásquez i la Platja Secreta (Península de Barú),
amb temps per a gaudir d'aquests increïbles paisatges, relaxar-nos, nedar o fer snorkel al nostre gust.
Gaudirem del dinar a bord del catamarà i a la tarda tornarem a la ciutat.
En tornar a Cartagena tindrem la tarda lliure per poder passejar per compte propi fins que caigui la nit i
ens reunim per a sopar en un restaurant.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
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Havent sopat podrem tornar a l'hotel a descansar o continuar gaudint de la nostra darrera nit en aquesta
meravellosa destinació per compte propi.
Allotjament.

Foto @Michel L’Huillier

Divendres 7 de juliol. Cartagena – Bogotà - Barcelona
A l’hora prevista, trasllat cap a l'Aeroport Internacional Rafael Núñez de Cartagena, per embarcar en el
vol amb destinació Bogotà amb sortida a les 11.18 h. Arribada a Bogotà i posterior sortida del vol amb
destinació Barcelona previst a les 15.50 h.
Nit a bord.
Dissabte 8 de juliol. Barcelona
Arribada a Barcelona i fi dels nostres serveis.
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Preus per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 6650€
Suplement per habitació individual: 800€
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 150€
Grup
Màxim: 15 persones

Agència
Gestora
Inscripció i reserva
Per fer la reserva de places cal seguir els següents
passos:
Preinscripció. Per qualsevol de les següents vies:
• E-mail: a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant com a títol del missatge “Inscripció
viatge Colòmbia” i indicant clarament les dades
de cada participant que s’inscriu (nom i cognoms,
e-mail i telèfon de contacte).
• Pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html. Allà
cal marcar l’opció “Inscripció a una activitat”,
emplenar les dades personals i indicar el destí del
viatge a l’apartat ‘Missatge’.
• Per telèfon: als números 937 423 014 o 667 013
352 o 695 528 467.
• Presencialment: a Arqueonet, al carrer Sepúlveda
79 de Barcelona.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre
d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
Reserva: un cop fetes les preinscripcions ens posarem
en contacte amb tots els preinscrits per tal de portar a
terme els tràmits de reserva (primers pagaments i
requeriments de documentació).
Vols

23 Juny:

Barcelona, 16:35h

28 Juny:
28 Juny:

Bucaramanga, 18:56h
Bogotá, 20:01h
Bogotá, 21:20h
Pereira, 22:21h

01 Juliol:

Pereira, 17:27h

04 Juliol:

Medellín, 13:35h

07 Juliol:
07 Juliol:

Cartagena, 11:18h
Bogotá, 12:50h
Bogotá, 15:50h
Barcelona, 09:10h +1

Allotjaments prevists (o similars)
Bogotá – Sofitel Victoria Regia
https://sofitelvictoriaregia.com/
Villa de Leyva – La posada de San Antonio
www.hotellaposadadesanantonio.com/
Barichara – Hotel Terra Barichara
http://hotelterrabarichara.travel/
Pereira – Hotel Casa San Carlos Lodge
https://casasancarlos.com/
Medellín – Park 10 Hotel
https://hotelpark10.com.co/es
Cartagena – Casa Don Luis
www.hotelcasadonluis.com/
Serveis inclosos
• Guia especialista acompanyant des de Barcelona:
Michel L’Huillier.
• Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida
pel guia especialista.
• Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec del
guia especialista.
• Vols
internacionals
Barcelona–Bogotá–
Barcelona, amb la companyia Avianca (classe
turista).
• Vols domèstics amb la companyia Avianca i
Latam.
• Estada de 14 nits als hotels i allotjaments del
programa, o similars, en el règim especificat
• Tots els dinars i sopars (aigua inclosa) a
restaurants detallats a l’itinerari.
• Trasllats privats en minibús amb una ampolla
d’aigua per persona i dia.
• Trasllat en jeeps willis pels pobles detallats al
programa.
• Totes les visites i activitats detallades segons
programa.
• Propines.
• Assegurança d'assistència en viatge 60000€ i
cancel·lació fins a 7000€.
• Dossier de viatge.

Bogotá, 20:10h

Medellín, 18:05h
Cartagena, 14:41h

Serveis no inclosos
• Taxes d’aeroport.
• Begudes durant els àpats.
• Extres personals.
• Qualsevol servei no detallat en el 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 (pèrdua, renovació…) haurà de comunicar-se a Malaika
Viatges, S.L. abans de la data d´inici del viatge.
3) Per poder entrar a Colòmbia cal passaport en vigència mínima de 6 mesos després de la data de
tornada.
4) Sanitat i vacunes: No hi ha cap vacuna obligatòria.
Es important consultar amb l´organisme pertinent les vacunes recomanables.
Malaika Viatges pot informar-los de les vacunes obligatòries però és responsabilitat del viatger
consultar a un professional metge.
Poden consultar les informacions oficials sobre vacunes a la web del Ministeri de sanitat i Consum
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do
O a la web de gencat.cat o trucant al cat Salut respon al 061
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/vacunacio/
L’agencia oferirà quanta informació sigui requerida pel viatger en relació amb la necessitat d’expedir
documentació addicional per a la seva entrada o sortida del lloc de destinació i vigència dels documents
d’identitat, independentment de la seva nacionalitat. Així mateix, en el seu cas, les vacunes necessàries o
altres exigències en matèria sanitària. Per obtenir informació addicional sobre país/països de destinació
podem consultar amb www.exteriores.gob.es (Tel: 91.379.97.00)

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

21

Colòmbia. Recorrent el país de l’esperança
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 dels viatges compresos en aquest pressupost / oferta ha estat realitzada per MALAIKA
VIATGES S.L., amb domicili a Paris 209, principal 2a. – 08008 - Barcelona, CIF: B66197823, número de
llicència: GC:3373, telèfon: 9301 011 176 i correu electrònic: malaika@malaikaviatges.com
Inscripcions i reemborsaments
* Quan el consumidor sol·liciti la inscripció en una determinada reserva, l´agència venedora es compromet
a realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la mateixa d´acord amb el nombre de
places disponibles i el període per al que s´ha sol·licitat.
* En el moment de la sol·licitud de la reserva, Malaika Viajes, SL, reclamarà al consumidor la bestreta. Si
es confirma la reserva, la suma lliurada s´imputarà al preu del viatge. Si el consumidor retira la seva
sol·licitud de reserva abans de la confirmació, se li reintegrarà la suma dipositada, deduïdes les despeses
de gestió de Malaika Viajes, SL, així com les despeses de gestió del proveïdor en el cas que n´hi haguessin.
* Una vegada confirmada la reserva per part de l´agència, el consumidor haurà d´abonar un dipòsit
corresponent segons en cada cas sigui requerit o, en el seu cas, completar fins a aquest import les
quantitats que hagi lliurat a compte. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l´agència el requerirà
perquè ho efectuï. En cas de no abonar aquest import en el termini requerit per l´agència, s´entendrà
que el consumidor desisteix del viatge sol·licitat, sent-li aplicables les condicions previstes en l´apartat
“Dret de desistiment del consumidor”.
* El pagament de la resta del preu s´efectuarà quan l’agència ofereixi el lliurament al consumidor dels
títols de transport, bons de viatge o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de
les prestacions que formen el viatge combinat si no s’hagués determinat calendari de pagaments específic,
cas en el qual aquest haurà de seguir-se. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l´agència el
requerirà perquè ho efectuï . En cas de no abonar aquest import en el termini requerit per l’agència,
s´entendrà que el pagament s’efectuarà no més tard de 7 dies abans de la sortida.
De no procedir al pagament total en les condicions assenyalades, s´entendrà que el consumidor desisteix
del viatge sol·licitat ,sent-li aplicables les condicions previstes en l’apartat “Dret de desistiment del

consumidor”.
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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
Tèl.: 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
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al contracte sense pagar cap penalització en cas de no execució dels serveis quan això afecti
substancialment l’execució del viatge combinat i l´organitzador o, en el seu cas, el detallista no
aconsegueixi solucionar el problema.
– Els viatgers també tindran dret a una reducció del preu i/o a una indemnització per danys i perjudicis
en cas de no execució o execució incorrecta dels serveis del viatge.
– L´organitzador haurà de proporcionar assistència al viatger en cas que aquest es trobi en dificultats.
– Si l´organitzador incorre en insolvència es procedirà al reemborsament dels pagaments. En cas que
l´organitzador incorri en insolvència desprès de l’inici del viatge combinat i aquest inclogui el transport,
es garantirà la repatriació dels viatgers. Malaika Viatges ha subscrit una garantia de protecció front a la
insolvència amb l´entitat AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb domicili social:
C/Monseñor Palmer, 1. 07014 Palma de Mallorca. CIF: A-60917978, Telèfon: 935571033; nº de pòlissa
72980037. Si es deneguen serveis a causa de la insolvència els viatgers podran posar-se en contacte amb
aquesta entitat o, en el seu cas, amb l’autoritat competent: Departament d’Empresa i Coneixement,
Passeig de Gràcia, 105 08008 – Barcelona, 93.484.95.00.
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