Vietnam al complet en grup
Informació
Viatge des del Delta del Mekong, al sud, coneixent
la històrica ciutat de Saigon fins a les muntanyes
del nord, amb les minories ètniques de la zona de
Sapa, passant per les ciutats del centre, amb restes
arqueològics com Hoi An o Hue

15 dies / 14 nits
DATES DE SORTIDA:
Maig: 1 / Juny: 20 / Juliol:
4, 18 / Agost: 1, 15 /
Setembre: 5 de 2022
Guia parla castellana

Grup Mín.5 / Màx.16
persones

Preu
Des de 1.850 € + taxes
Vols inclosos

Dades bàsiques
Tipus de viatge

Transports utilitzats

Atractius principals

Dies

Itinerari

Àpats

Allotjament

01

Vol ciutat d’origen – Istanbul – Ho Chi Minh

S

A bord

02

Arribada a Ho Chi Minh

-

Hotel

03

Ho Chi Minh – Cu Chi – Ho Chi Minh

E

Hotel

04

Ho Chi Minh – Ben Tre – Ho Chi Minh

E

Hotel

05

Ho Chi Minh – Vol a Danang – Hoi An

E

Hotel

06

Hoi An

E

Hotel

07

Hoi An – Danang - Hue

E

Hotel

08

Hue – Vol a Hanoi

E

Hotel

09

Hanoi – Tren nocturn a Lao Cai

E

Tren noturn

10

Lao Cai – Sapa – Trekking Lao Chai – Ta Van - Sapa

E

Hotel

11

Sapa – Fansipan – Sapa – Bus a Hanoi

E

Hotel

12

Hanoi – Hoa Lu – Tam Coc - Hanoi

E

Hotel

13

Hanoi – Halong Bay

E/D/S

Vaixell

14

Halong Bay – Hanoi – Vol a ciutat d’origen

E

A bord

15

Arribada a ciutat d’origen

-

-

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

Itinerari
Dia 01: Vol Ciutat d'origen - Istanbul - Ho Chi
Minh (S)
Sortida del vol regular amb destinació Istanbul.
Arribada a Istanbul i trobada amb el nostre representant
en destí. Trasllat a la ciutat i visites a l'hipòdrom romà
i a la Mesquita Blava a més de fer una panoràmica per
la ciutat. Després de les visites, sopar i trasllat a
l'aeroport per prendre el vol de matinada destinació Ho
Chi Minh. Nit a bord.
Dia 2: Ho Chi Minh
Arribada a Ho Chi Minh, assistència per part del nostre
representant en destí i trasllat a l'hotel. Temps lliure per
descansar i descobrir els carrers de la ciutat pel seu
compte. Allotjament a l'hotel.
Dia 3: Ho Chi Minh - Cu Chi - Ho Chi Minh (E)
Esmorzar i sortida per visitar els túnels de Cu Chi, una
immensa xarxa de galeries subterrànies i estretes,
cavades a mà pels guerrillers per refugiar-se i defensarse durant la guerra del Vietnam. Durant el recorregut
per la zona podrem veure diferents paranys usats pels
vietcongs, algun tanc nord-americà destruït o els
cràters formats per les bombes llançades pels
bombarders B-52 ianquis. També tindran l'oportunitat
d'introduir-se en un dels túnels i recórrer-ne un tram (en
alguns punts s'ha d'anar ajupit) i disparar amb alguna
de les armes que es van usar en la guerra, com el M-16.
Després de la visita als túnels, tornarem a Saigon.
Visitarem el Museu de la Guerra o dels Crims de
Guerra on hi ha una àmplia exposició adreçada a
demostrar els crims de guerra que els nordamericans
van cometre durant la Guerra de Vietnam. El tour
continuarà amb la visita a la Catedral de Nôtre Dame.
Aquesta església catòlica va ser construïda entre els
anys 1877-1880 en l'època de dominació francesa. Al
costat de la catedral de Notre Dame hi ha l'oficina de
correus que va ser dissenyada per Gustave Eiffel.
Temps lliure per visitar el mercat Ben Thanh, on es
poden trobar tota mena d'articles a preus molt barats,
des de menjar (fruites, verdures, carn, peix, etc.) fins a
roba (teles, terns i vestits ja fets, samarretes de record,
roba i complements d'imitació de marca,
etc ...).Allotjament a l'hotel.
Dia 4: Ho Chi Minh - Ben Tre - Ho Chi Minh (E)
Esmorzar i al matí sortirem cap a Ben Tre. Arribada al
pont Phong Nam, on ens embarcarem en un vaixell que
ens portarà al llarg del riu Chet Say on podrem
contemplar el transport de càrrega amb barques pel riu,
les instal·lacions de processament de coco al llarg del
riu. Després farem una parada per visitar els forns de

maons i descobrir com la gent local fabrica maons a
mà, veurem estufes de carbó i closques de coco que són
la matèria primera per fer el carbó activat. Són
instal·lacions bàsiques de processament de coco: es
treu la closca de coco, se'n treu la massa i es pica en
trossos petits. També podrem tastar aigua de coco fresc
a bord mentre el vaixell ens porta al canal Cai Son per
veure la pesca fluvial de la gent local. Visitarem un
forn de dolços de coco: gaudirem dels dolços de coco
al mateix forn, fruites de temporada, te amb mel. A
continuació, passarem per un poblet que encara
conserva el treball artesanal tradicional: teixir estoretes
a Nhon Thanh. Dinarem en un restaurant local.
Després, remarem per un petit canal ple de palmeres de
coco d'aigua i finalment el vaixell ens portarà al moll
Hung Vuong. Retorn Saigon i allotjament.
Dia 5: Ho Chi Minh - Vol a Danang - Hoi An (E)
Esmorzar i a l'hora indicada, trasllat a l'aeroport per
agafar un vol de curta durada a la ciutat de Da Nang.
En arribar, assistència per part del nostre guia i trasllat
a l'hotel a Hoi An.
A la tarda, visitarem la
Pagoda de Phuoc Kien que va ser construïda per
mariners xinesos al segle XVII en honor a Thien Hau
Thanh Mau, a qui consideraven la deessa del mar i
protectora de mariners i pescadors; el Pont Cobert
Japonès que té 400 anys d'antiguitat. També visitarem
l'Antiga Casa de Tan Ky, una antiga casa de
comerciants, típica vietnamita (Phung Hung), que va
ser edificada fa més de dos segles. Podrem descobrir la
riquíssima decoració de l'habitatge, en la qual es
reflecteixen elements estilístics xinesos i japonesos al
costat de la clàssica ornamentació local... i el Museu
d'Història de la ciutat "Sa Huynh". Allotjament.
Dia 6: Hoi An (E)
Esmorzar i dia lliure en què tindrem temps lliure per
passejar pel vell pont i arribar a la riba del riu on podran
observar un altre espectacle meravellós que ofereix el
paisatge, amb els seus nodrits negocis i restaurants, les
embarcacions plenes de gent amb innombrables
objectes, motos, bicicletes, animals i tot un seguit de
mercaderies que porten d'una a una altra riba
incessantment. Allotjament.
Excursió opcional a Bana Hills:
Al matí, sortida cap a l'atmosfera refrescant i fresca
dels Pujols Ba Na on podrem viure l'experiència d'anar
en el telefèric d'un sol cable més llarg del món.
Admirarem la impressionant arquitectura de la
pagoda Linh Ung amb unes boniques vistes. Es
divertiran al parc temàtic Fantasy, al cim dels turons

Ba Na. Visitarem un antic celler francès, el jardí de
flors Le Jardin D'amour i el Pont d'Or.
Preu per persona: 85 € (inclou bitllet telefèric, trasllat
en privat i guia de parla castellana)
Dia 7: Hoi An - Danang - Hue (E)
Esmorzar. Aquest matí visitarem el millor museu
Cham del Vietnam i la Muntanya de Marbre.
Travessant el pas Hai Van arribarem a Hue. A la tarda,
visitarem el bulliciós mercat de Dong Ba. Temps lliure
o excursió opcional al poble Thuy Bieu. Allotjament a
Hue.
Excursió opcional al eco-poble de Thuy Bieu:
Al poble Thuy Bieu, gaudirem d'un recorregut de dues
hores amb bici per descobrir el poble. Visitarem els
jardins locals, els temples antics i coneixem millor a la
gent local. També visitarem a unes famílies artesanes
que ens ensenyaran les seves cases i ens faran conèixer
la seva vida quotidiana. Sopar en un restaurant local
on descobrirem la gastronomia local de Hue.
Posteriorment tornarem a la ciutat de Hue.
Preu per persona: 50 € (Preu inclou: bicicleta, sopar
a casa local a Thuy Bieu, trasllat privat amb guia en
Castellà)
Dia 8: Hue - Vol a Hanoi (E)
Esmorzar. Al matí visitarem la Ciutadella Prohibida,
que va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la
Unesco l'any 1993. Es va establir Hue com la capital de
l'imperi i es va construir una ciutat emmurallada a
semblança de la Ciutat Prohibida de Peking. Ha sofert
importants danys durant les diferents guerres del país,
i en l'actualitat s'estan restaurant diverses estructures i
edificis. Passeig en vaixell pel Riu Perfum, per visitar
la pagoda Thien Mu, un altre lloc molt interessant de
Hue que s'ha de visitar, i podem trobar un cotxe Austin
dels anys 60 des del qual el cèlebre monjo Thich Quang
Duc va baixar per immediatament suïcidar-se com a
acte de protesta cap al nou govern de Saigon (actual Ho
Chi Minh). A la tarda, visitarem la tomba de
l'emperador Tu Duc que és un dels treballs més bells
de l'arquitectura reial de la dinastia dels Nguyen. Es
troba dins d'un bosc de pins, a 8 km de Hue i és la millor
preservada d'aquells monarques. A l'hora indicada,
trasllat a l'aeroport per agafar el vol a Hanoi. A
l'arribada, assistència per part del nostre guia i trasllat
a l'hotel. Allotjament.
Dia 9: Hanoi - Tren nocturn a Lao Cai (E)
Esmorzar. Comencem la nostra visita a Hanoi, la
capital de Vietnam per l'exterior del Mausoleu de Ho
Chi Minh (obert cada dia menys el dilluns, divendres i

els mesos de setembre i octubre). Molt a prop del
mausoleu es troben el groc Palau Presidencial (visita
exterior), i la Casa sobre Pilots d'Ho Chi Minh. En
sortir visitarem la Pagoda del Pilar Únic o d'una sola
columna. La visita continua amb el Temple de la
Literatura que va ser fundat al segle XI dedicat al culte
de Confuci, i que més tard es va convertir en la primera
Universitat del país dedicada a la formació de
mandarins segons les normes del confucianisme. A la
tarda, ens dirigirem al llac Hoan Kiem on es troba el
Temple de la Muntanya de Jade (Ngoc Son), a la qual
s'accedeix pel cèlebre Pont del Sol Naixent i que va ser
erigit durant el segle XVIII. Dins el temple es pot veure
una enorme tortuga dissecada trobada al llac. Passeig
amb rickshaw (un tricicle tirat per una bicicleta) que
ens donarà una idea de l'enrenou de la ciutat. Al final
de la tarda, assistirem a un espectacle tradicional de
titelles sobre aigua (45 minuts). Trasllat a l'estació de
trens per agafar el tren nocturn a Lao Cai. Allotjament
a bord (cabina COMPARTIDA de 4 lliteres toves amb
aire condicionat - 4 pax / cabina). El nostre guia
s'allotja en tren també, però en una altra cabina.
Dia 10: Lao Cai - Sapa - Trekking Lao Chai - Ta
Van - Sapa (E)
Arribada a l'estació de tren de Lao Cai a les 5.30 h
aproximadament, trasllat a Sapa. Esmorzar a l'hotel. Al
matí començarem un breu viatge conduint cap al sud
cap a la vall de Muong Hoa on començarem una
caminada descendint cap a la vall, on es troba l'arrossar
en forma de terrasses més gran de l'àrea de Sapa. En
l'època del nostre viatge podrem obervar com els locals
planten i recol·lecten, una de les activitats més
importants en la vida diària. La caminada ens portarà
des del llogaret de Lao Chai, de la minoria ètnica Black
Hmong, fins al llogaret de Ta Van, de la minoria Giay
on també visitarem una església catòlica local. La
minoria Black Hmong és una de les ètnies més grans a
l'àrea de Sapa, orgullosos de la seva cultura i que
mantenen les seves tradicions i forma de vida. Tenen el
seu propi idioma i la seva roba tradicional és de color
blau indi.
Visitarem Lao Chai, un llogaret de
2000 habitants distribuïts pels vessants de diverses
muntanyes en cabanes, barraques i cases de fusta o
bambú. Seguirem fins arribar al poblat Ta Van, on viu
la tribu Dzay. Els Dzay són un grup minoritari bastant
petit, d'aproximadament 38.000 persones, que viuen
principalment a les muntanyes al nord-oest de
Vietnam. El desenvolupament ha significat que
algunes de les seves velles costums s'han perdut, però
moltes dones encara fan servir camises tradicionals
amb un color porpra, blau o verd. Les cases del Dzay
estan construïdes de fusta i bambú amb el sòl d'argila.
Després de la visita de Ta Van, el cotxe ens recollirà
per tornar a Sapa. Arribada a Sapa i allotjament.

Dia 11: Sapa - Fansipan - Sapa - Bus a Hanoi (D)
Esmorzar i al voltant de les 8.00 h, sortida d'excursió
per visitar Fansipan, el "sostre d'Indoxina". Trasllat a
l'estació del telefèric i trajecte de 20 minuts en telefèric
per gaudir de l'espectacular paisatge. Arribarem a una
altitud de 2800 metres, i tindrem temps per gaudir de
les vistes i fer fotos, visitar les destinacions espirituals
de la pagoda i pujar fins a 600 esglaons per arribar al
pic de Fansipan: el Sostre d'Indoxina. (serà
aproximadament una hora d'excursionisme i fer fotos).
Retorn a l'estació del telefèric i tornada a la ciutat de
Sapa. A la tarda, a l'hora indicada, trasllat a la parada
d'autobús per tornar a Hanoi (triguen 5.30 h
aproximadament). L'autobús surt de Sapa a les 16.00 hi
arribada Hanoi a les 21.30 h. Allotjament en hotel a
Hanoi. Allotjament,
Dia 12: Hanoi - Hoa Lu - Tam Coc - Hanoi (E)
Esmorzar. Sortirem a primera hora per visitar Hoa Lu,
antiga capital i centre polític, cultural i econòmic del
primer estat feudal centralitzat de Vietnam, del 968 al
1010. Visitarem els temples dels reis Dinh i Le, que
encara que inspirats en els originals del segle XI, són
construccions del segle XVII. A continuació, visitarem
Tam Coc. Navegarem amb sampans pel riu Ngo Dong
travessant les plantacions d'arròs per arribar a les grutes
de les Coves Sagrades de Tam Coc, un paratge d'una
bellesa increïble, amb coves, arrossars i cims de pedra
calcària, que emergeixen del mar al golf de Tonkin.
Farem un recorregut d'aproximadament dues hores de
durada, a través d'aquest fantàstic paisatge, també
conegut com "Badia de Halong interior", en el qual
solcarem els canals d'aigua i les tres grans coves que la
componen. Prendrem el sender que ens conduirà fins a
la Pagoda de Bich Dong, o "cova de Jade", temple molt
reverenciat pels vilatans que consisteix en una petita
pagoda excavada al lateral d'un aflorament càrstic,
situat enmig d'un magnífic escenari natural. Retorn a
Hanoi i allotjament.
Dia 13: Hanoi - Halong Bay (E/D/S)
Després d'esmorzar ens dirigirem a la nostra propera
parada, la badia de Halong, "on el drac descendeix al
mar", un dels cinc indrets reconeguts per la UNESCO
com a Patrimoni Mundial de la Humanitat que hi ha a
Vietnam. Creuarem els camps d'arròs immensos on
podrem trobar les camperoles treballant amb els barrets
cònics. Seran 4 hores fins arribar al port amb una
parada de 20 minuts per descansar i estirar les cames.
Cap a les 12.30 h ens donaran la benvinguda al creuer
i tot seguit ens serviran el dinar durant la navegació a
través de la badia Bai Tu Long i Halong, durant la qual
creuarem el poble de pescadors de Vung Vieng.
Explorarem el poble i aprendrem sobre la vida de les
comunitats de Ha Long Bay. Després de dinar

visitarem la platja Vung Ha, on podrem nedar i relaxarnos en una de les cales amagades de la badia. Relaxeuvos de tornada al vaixell mentre naveguem a la
apartada de Ho Dong Tien on el vaixell ancorarà durant
la nit. A les 17.30 h happy hour a la terrassa i classe de
cuina. Sopar a bord. Una tranquil·la nit a bord del
nostre còmode jonc en cabines privades.
Dia 14: Halong Bay - Hanoi - Vol a ciutat d'origen
(E)
Qui ho desitgi podrà començar el dia amb una classe
de tai-txi a les 6.30 h del matí a la terrassa. Gaudirem
d'un esmorzar lleuger mentre ens dirigim la Cova de
Sung Sot, també coneguda com la Cova Sorpresa, nom
posat pel seu descobridor d'origen francès. Baixarem a
terra i començarem a pujar unes escales (90 esglaons),
arribarem a l'entrada i entrarem a la primera caverna. A
la tornada al vaixell prepararem l'equipatge i tornarem
la clau al vestíbul per al check out. Gaudirem dels
paisatges de la badia Ha Long mentre prenem un
brunch a bord. Desembarcament i trasllat a l'aeroport
de Hanoi. Arribada i embarcament en el vol
internacional de tornada a la nostra ciutat d'origen. Nit
a bord.
Dia 15: Arribada a ciutat d'origen
Arribada a la nostra ciutat d'origen i fi dels serveis.

Preus
Preu per persona: 1.850€ - Grup en base a 11 persones
Preus per persona en base a grup de:
11 a 16 persones: 1.850 €
8 a 10 persones: 1.950 €
5 a 7 persones: 2.075 €
*DESCOMPTE DE 100 EUROS PER A LES 4 PRIMERES PLACES
Taxes aèries no incloses: 415 €
Suplements:
Habitació individual: 540 €
Excursió opcional a Bana Hills: 85 €
Excursió opcional a Thuy Bieu: 50 €
Sortides 2022:
Maig: 1
Juny: 20
Juliol: 4,18
Agost: 1, 15
Setembre: 5
Preus en base a la moneda local del país, calculats en el moment de publicació del viatge. Qualsevol fluctuació de la moneda podria
afectar al preu final del viatge. En aquest cas serà comunicat amb suficient antelació al client. Preus basats en tarifa aèria subjecta
a disponibilitat en el moment de fer la reserva en ferm. Consulteu disponibilitat. En cas que la classe o companyia aèria no estigués
disponible es proporcionarà alternativa.

El preu inclou / no inclou
Inclou
-

-

Vols internacionals
Vols domèstics Saigon - Hue i Danag - Hanoi
Trasllats aeroport-hotel-aeroport
Trasllat Hotel-estació de trens-Hotel
Allotjament en hotels classe turista superior amb
esmorzar
Pensió completa al vaixell de badia de Ha Long
Vehicles segons ruta amb aire condicionat en privat
excepte el bus regular de Sapa a Hanoi (bus regular)
Tren nocturn Hanoi-Lao Cai en cabina de 4 persones
en lliteres toves amb aire condicionat
Guies locals de parla castellana durant les visites
excepte a la badia de Halong que serà el guia del
vaixell de parla anglesa
Vaixells per a excursions

-

-

Entrades als llocs de visita
Assegurança d'assistència en viatge amb cobertures de
cancel·lació fins a 1.500 € (Info de l'assegurança)
Documentació digitalitzada en l'espai personal del
CLUB KAREBA
Assistència 24 hores durant el viatge

No inclou
-

Taxes aèries (415 €)
Dinars i sopars excepte a Ha Long
Begudes en els dinars i sopars de Ha Long
Maleters Ampliació de cobertures de cancel·lació fins
a 3.000 € (32 €)
Propines i extres personals
Qualsevol servei no especificat com inclòs

Les informacions contingudes en aquest dossier, són única i exclusivament a títol informatiu, estant subjectes a possibles variacions. Kareba Viatges
declina tota responsabilitat per qualsevol circumstància derivada per 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 al Vietnam es requereix passaport amb validesa mínima de 6 mesos a la data del viatge. No es requereix
visat per a passatgers de la Unió Europea si l'estada no és superior a 15 dies.
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.
Observacions
El tren a Vietnam fa molt soroll. El pas de les rodes entre els espais dels rails, que produeix un ritme constant de
xocs metàl·lics, que potser et bressoli o potser et desvetlli. Vaixell a Ha Long: La nit a la badia Halong és en
vaixell, en el cas que la badia es vegi afectada per un tifó, o bé hagi alerta per aquest perill, les autoritats portuàries
poden decidir reduir el recorregut ofert o fins i tot prohibir la sortida dels vaixells, si per motius de climatologia
no fos possible, es pernoctarà en hotel a la ciutat Halong. L'itinerari del creuer està subjecte a canvi a causa del
mal temps, els nivells de les marees. La ruta i les visites que es realitzen durant la navegació, queden a l'elecció
del capità del vaixell. Els menjars a bord són: peix i marisc del Vietnam, i internacionals.
Divisa
La moneda local és el Dong Vietnamita (VND). Es pot viatjar amb euros perfectament i canviar a moneda local
en bancs o oficines de canvi. També es trobaran caixers per poder treure diners i fins i tot en alguns llocs es pot
pagar amb targeta, sobretot en les grans ciutats.
Clima
Vietnam és un país tropical pel que això ens deixa dues estacions: època seca i època de pluges. El nostre estiu
correspon a l'època de pluges. Malgrat això, la temperatura és bastant estable al llarg de l'any amb una mitjana
de 24 graus. A la zona de les terres altes, la zona de sapa la temperatura és sempre més suau.
Electricitat

Allotjament
Ciutat
Ho Chi Minh
Hoi An
Hue
Hanoi
Tren a Lao Cai
Sapa
Ha Long

Allotjament
Harmony hotel o similar
Little Hoi An Hotel o similar
Eldora Hue o similar
Mercure Hanoi Hotel o similar
Chapa Express
Sapa Highland Resort o similar
Margaret Cruise o similar

Bibliografia
Recomanem les guies Petit Futé que van ampliant i actualitzant destinacions. Pots consultar els seus destins en el
següent enllaç: https://www.alhenamedia.info/ .Tots els nostres clients rebran un codi per poder descarregar
enwww.ebookfute.com/es la guia de la destinació en format electrònic.
Seguretat
Consulteu el web del Ministeri d'Assumptes Exteriors:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Recomendaciones
DeViaje.aspx
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 (Consultar condicions de contractació AQUI)

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% del 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. (*) Consulteunos 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 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 '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 client assumeix 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
A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent en matèria de
protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert
en virtut 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 (d'ara endavant, el
“RGPD”), i la normativa nacional en matèria de protecció de dades
de caràcter personal, KAREBA VIATGES, S.L. els informa als
usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i
protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que
puguin ser recaptats per la navegació a través del lloc web.
KAREBA VIATGES, S.L. és el Responsable del tractament de les
dades personals de l'Usuari, per la qual cosa se li facilita la següent
informació referent al tractament de les seves dades:
Finalitat del tractament de les seves dades: Per agilitar la seva
gestió administrativa i comptable, i la gestió dels serveis turístics
objecte del present fullet. Les operacions previstes per realitzar el
tractament són:
• Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email,
fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà
electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar
comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran
realitzades per KAREBAVIATGES, S.L. i relacionades amb
els seus productes i serveis, o amb els de els seus col·laboradors
o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord
de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les
dades personals.
• Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que
sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes
de contacte que es posen a la seva disposició.
• Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
Criteris de conservació de les dades: Les dades personals
proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva
suspensió per part de l'interessat, exercint els seus drets sobre les
dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de
prescripció que li resultin d'aplicació.
Destinatari o cessió de les dades: Les seves dades seran
comunicades als proveïdors dels serveis per procedir a la reserva
del bitllet, l'allotjament i mitjà de transports, la tramitació del segur
de viatge, etc., així com al nostre representant en destinació i a les
autoritats pertinents en cas que ens exigeixin la tramitació de visats
o passaports.

Drets dels interessats:
• Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
• Dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves
dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no
ser objecte de decisions individuals automatitzades.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
Ha d'identificar-se degudament i sol·licitar clarament el dret a
exercir.
• Adreça postal: KAREBA VIATGES, S.L., C/ DE COLOM, 48
08201 SABADELL (BARCELONA)
Adreça electrònica: kareba@karebaviatges.com
12. Prescripció de l'acció
El termini de prescripció de les accions derivades dels drets
reconeguts en el Llibre IV del Reial Decret Legislatiu 1/2007 , de
16 de Novembre , que aprova el Text refós de la Llei General per a
la Defensa dels Consumidors i Usuaris dels viatges combinats serà
de dos anys , segons queda establert en el citat text.
13. 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 )

