Tailàndia: senderisme i Krabi
Informació
Viatge a Tailàndia visitant les antigues capitals del
Regne de Siam i coneixent les seves minories
ètniques fent senderisme per la selva del nord del
país, dormint en els seus poblats. Acabarem a les
platges de Krabi.

15 dies / 14 nits
DATES DE SORTIDA:
Juliol: 1 / Agost: 12 /
Setembre: 8
Guia parla hispana
Grup Mín.2 / Màx.12
persones

Preu
Des de 1.485 € + taxes
Vols inclosos

Dades bàsiques
Tipus de viatge

Transports utilitzats

Atractius principals

Dies

Itinerari

Àpats

Allotjament

01

Vol Barcelona - Bangkok

-

A bord

02

Bangkok

-

Hotel

03

Bangkok

E

Hotel

04

Bangkok - Ayutthaya - Bangkok

E/D

Hotel

05

Bangkok - Sukhothai

E

Hotel

06

Sukhothai - Chiang Mai

E

Hotel

07

Chiang Mai

E

Hotel

08

Senderisme per les tribus del nord

E/D/S

Casa local

09

Senderisme per les tribus del nord

E/D/S

Casa local

10

Descens pel riu Mae Tang - Chiang Mai

E

Hotel

11

Chiang Mai - Vol a Krabi

E

Hotel

12

Krabi

E

Hotel

13

Krabi

E

Hotel

14

Vol Krabi - Bangkok

E

Hotel

15

Bangkok - Barcelona

E

-

*Àpats: E= esmorzar; D=dinar; S=sopar.

Itinerari
Dia 01. Vol Barcelona - Bangkok
Sortida amb el vol destinació Bangkok fent escala. Nit
a bord.
Dia 02. Bangkok
Arribada, trobada amb el guia i trasllat en transport
públic. En el camí el nostre guia t'informarà sobre el
viatge i les destinacions que visitaràs. Allotjament.
Dia 03. Bangkok
Després de l'esmorzar, temps lliure seguint el nostre
llibre de ruta per visitar la ciutat. Com a capital
política, econòmica, cultural, gastronòmica i espiritual
de Tailàndia, Bangkok compte tant amb l'encant
clàssic i cultural que es desprèn en tot el país com
amb les comoditats modernes, de vegades mostrades
al viatger d'una forma aparentment caòtica, però
sempre amb aquest somriure amable, senyal
d'identitat de l'hospitalitat tailandesa. Gran Palau
Reial, possiblement la primera atracció turística de la
ciutat. Situat al cor de l'illa de Rattanakosin, les
lluents torres del Gran Palau estan convenientment
situades a prop dels temples més espectaculars de
Bangkok, incloent el Temple Buda d'Esmeralda (Wat
Phra Kaeo), el Temple del Alba (Wat Arun) i Wat
Pho, especialment conegut per acollir l'enorme Buda
Reclinat, una figura amb 46 metres de llarg i 15
metres d'altura, que va ser llar de la primera escola de
massatge tailandès del país. Aquestes destinacions
emblemàtics són algunes de les principals atraccions
per a tots aquells que viatgin a Bangkok buscant
l'essència de les tradicions culturals úniques de
Tailàndia. El serpentejant Chao Phraya "Riu de Reis"
està connectat per nombrosos canals, per la qual cosa
Bangkok s'ha guanyat el sobrenom de la "Venècia
d'Orient". El visitant pot gaudir d'un creuer per les
seves aigües, a més de visitar un mercat flotant o
explorar els khlongs o canals que discorren per
Bangkok, tots ells atraccions per si mateixes.
Allotjament.
Dia 04. Bangkok - Ayutthaya - Bangkok
Esmorzar i hora d'unir-te a una excursió (en regular,
amb guia de parla anglesa) que et portarà per carretera
a Ayutthaya, on visitaràs les ruïnes històriques
d'aquesta antiga capital de Tailàndia, així com Bang
Pa-In, l'antic Palau d'Estiu. Després pren un luxós
creuer pel riu i gaudeix d'un dinar a bord mentre
navegues cap a Bangkok pel majestuós riu Chao
Phraya. Trasllat al teu hotel i resta del dia lliure.

Dia 05. Bangkok - Sukhothai
Esmorzar i sortida pel nostre compte a la terminal
d'autobusos de Bangkok (Mor Chit) i després pren un
autobús amb aire condicionat cap a Sukhothai (bitllet
inclòs). Arribada a l'estació d'autobusos de Sukhothai
on el trasllat a l'hotel t'espera. Allotjament.
Dia 06. Sukhothai - Chiang Mai
Esmorzar i temps lliure per visitar el parc històric de
Sukhothai pel nostre compte. Pots llogar una bicicleta
o si ho prefereixes, pots caminar pel parc històric. A
la tarda és temps d'anar a l'estació d'autobusos pel
nostre compte i agafar un autobús a Chiang Mai
(bitllet inclòs). En arribar a Chiang Mai hauràs
d'agafar un taxi o un tuk-tuk pel nostre compte per
arribar al teu allotjament. La "Rosa del Nord" de
Tailàndia és una meravella natural i cultural que es
caracteritza per la seva diversitat ètnica, un ampli
ventall d'atraccions i la seva acollidora hospitalitat.
Allotjament a l'hotel.
Dia 07. Chiang Mai
Després de l'esmorzar temps lliure per visitar la ciutat.
El Wat Chiang Man és el temple més antic de la ciutat
de Chiangmai ja que va ser construït el 1296 durant
els començaments de la ciutat. El Rei Mengrai va
canviar el seu palau a un temple que va cridar Wat
Chiang Man on va construir una estupa envoltada amb
una decoració de 16 elefants situada darrere de la
Gran Vihara i influenciada per l'estil d'art Sukhothai.
El Wat Pra Sing és un dels principals temples on es
troba el Phra Phutthasihing creat al segle III i recobert
d'or. És una obra d'art antiga Chiang Saen que s'ha
convertit en el patró sagrat de la ciutat i el Regne de
Lanna. Durant el festival "Songkran" la gent del poble
porta el Phra Phutthasihingpor els principals carrers
de Chiang Mai perquè tothom pugui ruixar d'aigua i
obtenir així la seva benedicció. Recomanem també fer
una visita al Temple de Doi Suthep als afores de la
ciutat. Al final del dia, coneixeràs al nostre guia i
t'informarà sobre el senderisme de l'endemà.
Allotjament.
Dia 08. Senderisme per les tribus del nord
Esmorzar i sortida de l'hotel transport local en ruta,
parada al mercat local de Mae Malai per comprar
alguns aliments i verdures necessaris durant la
caminada. Fes una parada a Mok Fah Waterfall per
nedar i relaxar-te. A la tarda trasllat en camió a Baan
Pang Dll per a un dinar local. Conduirem
aproximadament mitja hora al llarg del camí salvatge
cap al Parc Nacional Huay Nam Dung. Passarà altres

2 hores per anar d'aquí a Baan Mae Jok, poble de
Karen. A la tarda arribi i explori el poble amb la gent
local, i uneix-te a les activitats locals. Sopar i
allotjament al poble.
Dia 09. Senderisme per les tribus del nord
Esmorzar al poble. Caminarem durant 3 &#189; - 4
hores fins al llogaret de Karen, Bann Pang Khao
Laam, la qual cosa és bastant impressionant perquè
caminaràs sobretot sota l'ombra dels arbres verds.
Dinar de la tarda al poble, el guia mostrarà la seva
habilitat per cuinar preparant el dinar per al grup.
Després, prengui un temps després de dinar per
caminar pel poble i veure el seu estil de vida local.
Després alimenti i banyi al Elefant al riu. Sopar i
allotjament al poble. Normalment hi ha una foguera
amb entreteniment (Bromes - Jocs - Històries
divertides) dirigida pel guia després del sopar.
Dia 10. Descens pel riu Mae Tang - Chiang Mai
Esmorzar al poble. Després faci un ràfting en una
canoa de bambú molt suau al llarg del riu Mae Tang
durant 1&#189; - 2 hores (segons el nivell de l'aigua)
fins al llogaret de la tribu Lahu Hill a Baan Pong
Ngan. Continuï amb una experiència emocionant a la
bassa de bambú passant molts ràpids fins al llogaret
de Shan durant 2 hores. Dinar a la tarda al poble de
Shan. Trasllat de tornada a Chiang Mai en transport
local.
Nota: Reservat el dret d'ajustar el programa durant 2
dies de senderisme sense previ avís segons les
condicions locals. No obstant això, el concepte
essencial de l'excursió es mantindrà.
Dia 11. Chiang Mai - Vol a Krabi
Esmorzar i trasllat de l'hotel a l'aeroport de Chiang
Mai - Arribada a Krabi, trobada amb el conductor i
trasllat a l'hotel Krabi. Krabi, una província a la costa
d'Andaman al sud de Tailàndia, és una regió d'un altre
món, d'arxipèlags laberíntics, on les illes semblen
irrompre verticalment fora de la mar mentre que les
seves platges solitàries només són accessibles a long
tail boat. Les innombrables badies a Krabi han abrigat
a pirates, comerciants i gitanos del mar durant milers
d'anys i les evidències arqueològiques indiquen que
va ser originalment habitada fa 25.000 o 35.000 anys.
Allotjament.
Dies 12 i 13. Krabi
Dies lliures a Krabi. Amb atraccions com aigües
termals, un santuari de vida salvatge, coves marines,
esculls de coral, exòtica vida marina, penya-segats de
pedra calcària que atrauen amants de l'escalada de tot
el món i els parcs nacionals, que inclouen els

paradisos de l'illa de Koh Phi Phi i Koh Lanta, un
podria fàcilment passar setmanes a Krabi. Si això no
fos suficient, Krabi compta amb algunes de les postes
de sol més fotogèniques de Tailàndia, sovint
acompanyades per un desplegament espectacular de
núvols, dels quals gaudir des d'un bar a la platja o al
restaurant. Amb tots els turistes repartits entre les
seves nombroses platges i illes, la vida discorre
tranquil·la a la ciutat de Krabi, la capital provincial.
Sorprenentment pocs turistes passen temps a la bonica
ciutat al costat del riu, els carrers compten amb un
seguit d'acollidors cafès i llocs de cuina tailandesa
barata i autèntica que se serveix a l'aire lliure en el seu
mercat nocturn. La "Ciutat" per a la majoria dels
visitants és Ao Nang, una franja costanera de cases
d'hostes, hotels, bars, restaurants i botigues de records
que segueix creixent amb l'arribada de turistes i que
ara s'està estenent cap al nord en Noppharathara. Ao
Nang és el punt de partida més important per als
viatges en vaixell a les illes properes i les platges
aïllades de Phra Nang Cape, on es troba el famós i
antic enclavament hippie de Railay. Allotjament.
Dia 14. Vol Krabi - Bangkok
Esmorzar i trasllat de l'hotel a l'aeroport de Krabi per
prendre el vol a Bangkok. Arribada a Bangkok,
trobada amb el conductor i trasllat a l'hotel amb
transport públic. Allotjament.
Nota: Depenent de la data de sortida en lloc d'agafar
el vol al matí següent s'agafarà el vol a la nit.
Dia 15. Bangkok - Barcelona
Trasllat de l'hotel a l'aeroport de Bangkok en transport
públic per agafar el vol amb destinació Barcelona fent
escala. Arribada a Barcelona i fi dels serveis.

Preus
Preu per persona: 1.485 € -Grup en base a 12 persones
En base a grup de 12 persones: 1.485 €
En base a grup de 4 a 11 persones: 1.550 €
En base a grup de 2 a 3 persones: 1.685 €
Taxes aèries no incloses: 360 €
Suplements:
Juliol: 40 €
Habitació individual: consultar
Sortides:
Juliol: 1
Agost: 12
Setembre: 8

Els preus es basen en dòlars americans (USD). La conversió a euro s'ha realitzat en base el tipus de canvi a data 01/02/18,
qualsevol variació pot repercutir en el preu final del viatge, que serà comunicat amb suficient antelació.

El preu inclou / no inclou
Inclou
















Vols internacionals fent escala intermèdia
Vols domèstics Bangkok-Krabi-Bangkok
Trasllats aeroport-hotel-aeroport
Allotjament en hotels classe turista i turista superior
amb esmorzar
Dinar en el vaixell de Ayutthaya a Bangkok
Vaixell d'Ayutthaya a Bangkok
Pensió completa durant el senderisme
Visita amb guia de parla castellana a Ayutthaya
Guia local especialitzat durant el senderisme
Activitats esmentades durant els dies de senderisme
Assegurança d'assistència en viatge
Documentació digitalitzada en l'espai personal del
CLUB KAREBA
Assistència 24 hores durant el viatge
Karebo acompanyant

No inclou









Taxes aèries (360 €)
Begudes en els dinars i sopars
Entrades
Maleters
Assegurança opcional de cancel·lació
Propines i extres personals
Qualsevol servei no especificat com inclòs

Les informacions contingudes en aquest dossier, han de prendre's única i exclusivament a títol informatiu, estant subjectes a possibles variacions.
Kareba Viatges declina tota responsabilitat per qualsevol circumstància derivada d'una interpretació errònia de la informació a dalt publicada.
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web.

Informació addicional
Documentació i visats
Per viatjar a Tailàndia es requereix passaport amb validesa mínima de 6 mesos.
Sanitat i vacunes
No hi ha cap vacuna obligatòria per entrar al país.
Kareba Viatges informa únicament de les vacunes obligatòries per poder entrar al país al que es va a viatjar. Recomanem
consultar sempre amb temps suficient les recomanacions proporcionades pel Ministerio de Sanidad y consumo a la web:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
També recomanem consultar en el telèfon de Sanitat Respon 902 111 444 o al seu web els diferents centres de vacunació:
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/organitzacio/adreces_i_telefons/centres_vacunals/
Compartir habitació
El preu dels nostres viatges està indicat per persona en habitació doble. En cas de viatjar sol existeix l'opció de viatjar en
habitació individual pagant el suplement corresponent o sol·licitar l'opció de "compartir habitació". En aquest cas es
compartirà habitació amb un altre viatger/a. En cas que no aparegui company per compartir habitació el client haurà de
llavors assumir el suplement d'individual.
Divisa
La moneda Tailandesa és el Bath (THB). Tant l'Euro com l'USD són monedes igualment vàlides per a canviar-les per
Bhats. No hi ha avantatge d'una respecte a una altra. Per això, llevat que tinguis dòlars sobrants d'un altre viatge, no cal
canviar. Podràs canviar en centenars de llocs. Des de l'aeroport, passant per qualsevol banc o per oficines de canvi de
moneda que hi ha a les zones turístiques o en els hotels. La millor opció són els bancs, seguit de les oficines de canvi al
carrer.
Clima
El clima tropical a Tailàndia és generalment calent i humit a la major part del país durant la major part de l'any. Mentre
que les estacions de Tailàndia es divideixen generalment en la temporada de calor, estació "freda" i la temporada de
pluges, en realitat és relativament càlid la major part de l'any.
Allotjament

Seguretat
Consulteu el web del Ministeri d'Assumptes Exteriors:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.a
spx
Reserva del viatge
Existeixen 3 maneres de formalitzar la inscripció del viatge:
1. Per telèfon: 93 715 66 59
2. Per correu electrònic:kareba@karebaviatges.com
3. Presencialment, a les nostres oficines: Kareba Viatges
c / Colom, 48-08.201 Sabadell

PAGAMENT DE LA RESERVA
En el moment de formalitzar la inscripció es requereix una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.
El pagament es pot realitzar per transferència bancària al següent número de compte:
BANC DE SABADELL: ES33 - 0081-0561 - 1100-0142 - 2853
La inscripció no es considerarà formalitzada fins a la recepció del comprovant bancari de la transferència.
Condicions de cancel·lació
En cas de cancel·lació per part del client, cada passatger haurà d'abonar a Kareba Viatges, la despesa de gestió (60 €)
generada des del moment de la inscripció. Segons la llei de viatges combinats, a més de les mencionades despeses de
gestió i de les despeses de cancel·lació (bitllets no reemborsables, hotels reservats, contractació de serveis en destí, etc.),
el passatger haurà d'abonar una penalització, consistent en el 5% del total del viatge si el desistiment es produeix entre 11
i 15 dies d'antelació a la data del començament del viatge; el 15% entre els dies 3 i 10, i el 25% dins de les 48 hores
anteriors a la sortida. De no presentar-se a l'hora prevista per la sortida, no tindrà dret a cap devolució de la quantitat
abonada. Des del moment de la confirmació: Bitllets aeris no reemborsables
Condicions de Pagament
Confirmació i 30 dies abans de la sortida: 40% de l'import del viatge
Entre 15 i 10 dies abans de la sortida: 100% de l'import del viatge

Fitxa d'inscripció - Reserva del viatge
Dades del viatge
Viatge:

Data de sortida:

Habitació
Doble

Individual

Assegurança de cancel·lació (demaneu-nos el resum de les cobertures):
Si, vull contractar l'assegurança

No, no m'interessa l'assegurança

(Si no es marca cap opció, s'entén que el passatger renuncia a l'assegurança de cancel·lació)

Dades personals (Nom i cognoms tal com apareixen al DNI / Passaport)
Nom:

Cognoms:

Adreça:
CP:

Població:

e-mail:

Telèfon de contacte:
Núm. DNI:

Altres passatgers (indiqueu nom, cognoms i DNI)

PAGAMENT DE LA RESERVA
En el moment de formalitzar la inscripció cal deixar una bestreta del 40% de l’import del viatge.(*)
El pagament es pot fer per transferència bancària al número de compte següent:
BANC DE SABADELL: ES33 – 0081 – 0561 – 1100 – 0142 – 2853
La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no es rebi el comprovant bancari de la transferència.
(*) Consulteu-nos la possibilitat de finançar el viatge a 3, 6 i 9 mesos sense interessos.

Condicions generals de contractació
1. Regulació jurídica aplicable
La relació contractual entre l'agència organitzadora i el client es regeix per les
clàusules del contracte de viatge combinat, per la fitxa tècnica del viatge que detalla
el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de
conformitat amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatge
(Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de
contractació (Llei 7/1998, de 13 d'abril). Les parts contractants se sotmeten
expressament a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona per resoldre les
discrepàncies o reclamacions que suscitin la interpretació o l'execució del contracte
de viatge combinat i d'aquestes condicions generals, i renuncien al fòrum propi en
cas que sigui diferent. L'organització tècnica dels viatges publicats en aquest fullet
corresponen a l'agència KAREBA VIATGES SL , que actua sota la marca registrada
de KAREBA VIATGES, agència minorista amb llicència GC - 1312. CIF
B64051402, amb domicili social al carrer Colom, 48 08201 Sabadell.
2. Inscripció al viatge
L'acte d'inscripció en el viatge i la consideració&#186; de reserva exigeix que el
client hagi satisfet un dipòsit del 30 % de l'import total pressupostat, llevat que les
condicions econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d'un altre
import. L'import restant s'haurà d'abonar quan es formalitzi el contracte del viatge
combinat.
3. Modificació del viatge per part de l'organitzador
Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements
essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible
per tal que aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al
reembossament íntegre de les quantitats pagades, o bé acceptar les conseqüències de
la modificació del viatge inicial. En el cas que el client no comuniqui per escrit la
seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació de la modificació,
s'entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte. Es consideren causes
suficients per a la modificació del viatge els casos de força major (circumstància
aliena, anormal i imprevisible) i quan no concorri el nombre de persones exigides per
a la realització del viatge.
4. Condició contractual
La realització del viatge queda condicionada a la inscripció de numero de persones
publicat en cada viatge. En el cas que no es formi aquest grup, l'AGÈNCIA pot
cancel·lar el viatge sense dret d'indemnització per al client sempre que li ho
comuniqui en un termini màxim de 20 dies naturals abans de la data prevista per al
seu començament.
5.Desistiment per part del client
Si el client desisteix del viatge, després de la formalització -almenys- del dipòsit
exigit per considerar ferma la reserva, haurà d'indemnitzar l 'agència de viatges amb
l'abonament de les despeses de gestió ocasionades a l'agència venedora), les despeses
d'anul·lació justificades (ocasionades a l'agència organitzadora i als proveïdors
turístics) i una penalització consistent en el 5% de l'import total del viatge si
l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 10 dies naturals anteriors a la data de
començament del viatge, en el 15% si es produeix entre els 10 i els 3 dies, en el 25%
si desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100% si no es presenta a l'hora prevista
per a la sortida. En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l'anul·lació en
casos de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït
o exigències econòmiques en determinats proveïdors) repercutiran sobre el client
sempre que el contracte n'hagi deixat constància.
6. Preu del viatge
El preu del viatge ofert en el fullet publicitari inclou l'impost sobre el valor afegit
quan és aplicable, i s'entén vigent durant la temporada que s'hi indiqui. El preu pot
ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de sortida en el cas que hi hagi
variacions en el cost dels transports (inclòs el cost del carburant), en les taxes i
impostos referents a determinats serveis (com els d'aterratge, embarcament o
desembarcament en ports i aeroports) i en els tipus de canvi aplicats al viatge. Davant
la variació del preu, el client pot acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o, si
escau, del contracte que hagi formalitzat.
7. Establiments d'allotjament
El contingut i la qualitat dels serveis prestats per l'establiment d’allotjament turístic
són determinats per la categoria turística local especificada al contracte o a la fitxa
tècnica. En cas que aquesta classificació no existeixi, s'ha de deixar constància en el
contracte de la descripció i les característiques pròpies de l'establiment. Els
establiments d'allotjament turístic indicats poden variar sempre dins de la mateixa
categoria, en aquest cas serà comunicat al client, i serà indicat en el dossier definitiu
del viatge. No considerant-se una modificació substancial del viatge, en cas que el
viatger no accepti el canvi d'hotel d'igual o superior categoria, s'entendrà que es tracta
d'una cancel·lació voluntària per part del viatger, amb les despeses de cancel·lació i
penalitzacions corresponents, de conformitat a la clàusula cinquena d'aquest
document.
8. Documentació
El client té l'obligació de portar sempre el document nacional d'identitat i també, en
cas que s'exigeixi, el passaport en els exemplars originals i vigents. L'agència té el
deure d'informar sobre els documents especials (com visats, certificacions mèdiques

de vacunació o sanitat, etc.) que exigeixi el lloc de destinació del viatge per l'entrada
al país, i el clientes sumeix expressament tant la seva tramitació (llevat d'un acord
amb l'agència) com les conseqüències derivades de no portar-los o del fet que no
siguin vàlids. Els clients estrangers s'han d'assegurar que compleixen les exigències
en matèria de visats a fi d'entrar, sortir i circular sense problemes pel país de
destinació, i assumeixen les conseqüències de l' incompliment. Els menors de 18
anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge, firmat pels dos pares,
pel pare que tingui la guarda i custòdia (en cas de matrimonis separats o divorciats) i
pel tutor.
9. Cessió de la reserva
L'AGÈNCIA prohibeix expressament la cessió de la reserva a una 3ª persona.
10. Responsabilitat
L'agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la no
execució o de l'execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció en
la gestió del viatge combinat. No obstant això, quedarà eximida d'aquesta
responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena,
anormal i imprevisible) o un esdeveniment que ni l'agència organitzadora ni els
proveïdors hagin pogut evitar fins i tot havent fet la diligència necessària, o bé quan
la causa sigui imputable al client o a un tercer. El client queda obligat a comunicar a
l'agència organitzadora, tan aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol
incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in situ. En els viatges
de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial sempre que l'alteració
de l'itinerari o la substitució de serveis que estiguin justificades per circumstàncies
climatològiques, per imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de
la limitada infraestructura local. Qualsevol altre alteració de la ruta haurà de ser
aprovada per la unanimitat del grup i consentida expressament per l'AGÈNCIA. En
cas d'incidències en el transport aeri (denegació de vol per qualsevol motiu,
cancel·lacions, canvis o retards de vol, pèrdua, demora o danys a l'equipatge, etc.) el
client es responsable de gestionar les reclamacions dels seus drets com a passatgers al
mateix aeroport on es produeixin. L'Agència Organitzadora declara explícitament
que actua com intermediària entre els viatgers i les entitats o persones que faciliten
els serveis indicats en l'itinerari. Quan el viatge s'efectua amb vehicles propis o
llogats per l'agència Organitzadora, en cas d'accident, qualsevol que sigui el país on
es produeixi, el viatger se sotmet expressament a la legislació en matèria d'accidents
del país que es trobi matriculat el vehicle. L'agència Organitzadora no es
responsabilitza de les despeses d'allotjament, transport, manutenció, repatriació o
altres que s'originin a conseqüència de retards o modificacions en la sortida dels vols
o altres mitjans de transport per qualsevol que sigues la causa.
11. Tractament de dades de caràcter personal
Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, KAREBA VIATGES, S.L. informa als seus
CLIENTS que les dades personals que puguin proporcionar en la inscripció dels
viatges, seran tractades amb estricta confidencialitat i quedaran incorporades en un
fitxer creat sota la responsabilitat de KAREBA VIATGES, S.L. per a agilitar la seva
gestió administrativa i comptable, i la gestió del serveis turístics objecte del present
fullet. Així mateix els volem informar que les seves dades seran comunicats als
proveïdors dels serveis per a procedir a la reserva del bitllet, l'allotjament i medi de
transports, la tramitació de la assegurança de viatge, etc, així com al nostre
representant en destinació i a les autoritats pertinents en cas que ens sol·liciti la
tramitació de visats o passaports. De la mateixa manera, tret que indiqui el contrari,
les seves dades seran tractats amb la finalitat de remetre-li informació comercial, tant
via correu tradicional com via correu electrònic, relativa als serveis que oferim a
través de l'agència de viatges. En tot cas, podran exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a KAREBA VIATGES, SL,
C/ Colom, 48, de Sabadell, 08201.
12. Vigència
Aquestes clàusules de condicions generals han estat redactades amb data de 1 de
Gener de 2007 i tenen una vigència indefinida.

En prova de conformitat, firmen aquest conjunt de clàusules de condicions generals
incorporat al contracte de viatge combinat a ____ ______, el _ _ d ___ _____ de
_____

EL CLIENT (Signatura, Nom i DNI) L' AGÈNCIA (Segell i Signatura)

