Xipre clàssic
Informació
Aquest itinerari ofereix no només la clàssica visita
de monuments prehistòrics, clàssics, bizantins i
medievals sinó que també proposem un acostament a
la cultura local a les zones interiors de muntanya.

8 dies / 7 nits
DATES DE SORTIDA:
Juny: 3 i 17 / Juliol: 1,15 i
29 / Agost: 5 i 12 /
Setembre: 2 i 16 / Octubre:
7 i 28 / Novembre: 11 /
Desembre: 2
Guia parla hispana
Grup Mín.2 / Màx.16
persones

Preu
Des de 1.180 €
Vols no inclosos

Dades bàsiques
Tipus de viatge

Transports utilitzats

Atractius principals

Dies

Itinerari

Àpats

Allotjament
Hotel

01

Arribada a Larnaka

-

02

Larnaka – Lefkara – Choirokoitia – Limassol – Curium – Apollo
Ylatis – Petra Tou Rominou - Pafos

E

03

Pafos – Lempa - Reserva Natural Akama – Baños de Afrodita –
Kykkos – Kakopetria

E

Hotel

04

Kakopetria – Monte Olympo – Troodos – Omodos – Agios
Nikolaos – Asiunou – Lefkosia – Nicosia

E

Hotel

05

Nicosia – Chipre Norte (San Hilarión, Bellapais, Kyrenia) – Nicosia

E

Hotel

06

Nicosia – Chipre Norte (Salamis, Enkomi, San Bernabé,
Famagusta) – Larnaka

E

Hotel

07

Lanaka

E

Hotel

08

Larnaka – Trasllat a l’aeroport

E

-

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

Hotel

Itinerari
Dia 01: Arribada a Larnaka
Arribada a Larnaka, recepció per part del nostre
representant en destí i trasllat a l'hotel. Allotjament.
Dia 02: Larnaka - Lefkara - Choirokoitia Limassol - Curium - Apollo Ylatis - Petra Tou
Rominou - Pafos
Inici de la visita de Larnaka que inclou la ciutadella
turca (S. XVII) i l'Església bizantina de Sant Llàtzer
(S.IX). Sortim en direcció oest seguint la costa cap a
la població Lefkara, pintoresca i típica població
xipriota propera a la costa així com la propera
població de CHARIKOITIA on es troba un dels
jaciments neolítics més valuosos del món antic amb
vistoses construccions i restes funeràries de
poblacions autòctones sedentaritzades que es
remunten al VII mil·lenni aC (declarat Patrimoni
Cultural de la Humanitat). Continuació del viatge cap
a l'est i parada a la ciutat de Limassol amb temps
lliure per dinar i passejar pel seu centre medieval.
Visita de la fortalesa medieval de Lusignan.
Prosseguim cap a les ruïnes de Curium, ciutat amb
orígens micènics que destaca en l'època egipci
ptolemaica i romana. També visitarem la Casa
d'Aquil·les, així com el temple del déu Apollo, i
Hilates, que era un centre de pelegrinatge. De camí a
Pafos, pararem per visitar l'anomenat Lloc del
Naixement d'Apfrodita o PETRA tou Romiou, un lloc
idíl·lic de la costa xipriota que ens recorda els orígens
orientals mesopotàmics i fenicis de la deessa Ishtar,
Afrodita, Venus. Allotjament a Pafos.
Dia 03: Pafos - Lempa - Reserva Natural Akama Banys d'Afrodita - Kykkos - Kakopetria
Esmorzar i visita del conjunt històric greco-romà de
Pafos (declarat Patrimoni Cultural de la Humanitat
per la UNESCO), ciutat que en l'època de domini del
Egipte Ptolemaic va esdevenir capital de l'illa. Seguim
cap a Lempa, on hi ha el llogaret calcolítica del quart
mil·lenni a.C. on s'ha desenvolupat un llogaret
d'arqueologia experimental que recrea el llogaret
original on es poden realitzar activitats històriques (ús
de materials de construcció, ús del foc, ceràmica,
cuina prehistòrica, etc.). Continuació cap a la Reserva
Natural de les Akamas, considerada l'última zona
salvatge de Xipre. En les seves platges, algunes
gairebé verges, trobem a les tortugues babaues i verds
niant. Passeig opcional d'entre 1 hora i visita del
conjunt històric greco-romà de Pafos (declarat
Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO),
ciutat que en l'època de domini del Egipte Ptolemaic

va esdevenir capital de l'illa. Passeig opcional d'entre
1 i 2 hores o passeig panoràmic en vehicle per
diferents punts d'interès. Descans a la zona dels Banys
d'Afrodita. Posteriorment, ens dirigirem cap al
Monestir de Kykkos per visitar-lo, i tot seguit cap a la
pintoresca i tradicional població de Kakopetria típica
per la seva arquitectura en pedra, tova i fusta.
Allotjament i esmorzar a Kakopetria.
Dia 4: Kakopetria - Mont Olympo - Troodos Omodos - Agios Nikolaos - Asiunou - Lefkosia Nicòsia
Esmorzar a l'hotel. Passeig i visita del poble
tradicional. Ascens a la Muntanya Olympo i opció de
passeig per una de les vessants de Troodos al peu del
cim durant 1 o 2 hores. Trasllat en vehicle a Omodos,
el més famós dels pobles d'interior, destaca per la
presència de la seva famosa església-monestir i per la
bellesa dels seus carrerons emblanquinades, la seva
tradició d'elaboració de puntes, les premses
centenàries de vi i oli, i la seva excel·lent cuina.
Posteriorment, baixem cap a l'església bizantina Agios
Nikolaos, una meravellosa església d'origen medieval
(S.XI) amb frescos d'un valor incalculable protegits
per la UNESCO. Propera parada a Asiunoi envoltada
de verds paisatges, per veure els frescos més
espectaculars del país (Patrimoni Cultural de la
Humanitat) que van des del S.XI al SXVI. Descens
per carretera fins a la capital Lefkosia (Nicòsia).
Allotjament a la capital.
Dia 5: Nicòsia - Xipre Nord (Sant Hilarión,
Bellapais, Kyrenia) - Nicòsia
Esmorzar i matí dedicat a conèixer la part més
septentrional del Xipre ocupat per Turquia. Visita del
escarpat i inaccessible castell de Sant Hilarión, amb
impressionants vistes. A Bellapais, visitarem l'Abadia
construïda per monjos fugits de Jerusalem el 1.187,
després de la presa d'aquesta per les forces de Saladí.
Descens a la població de Kerneya, temps per dinar,
per passejar i visitar el seu port medieval, amb els
seus edificis d'orígens medievals i otomans. Retorn a
la capital.Un cop a Nicòsia, iniciarem la visita de la
part grega de la capital on destaquen les muralles
venecianes en forma d'estrella, amb la porta de Pafos i
la porta de Famagusta, el pintoresc barri de Laiki
Geitonia, el Hammam i la Mesquita Omariya. Creuant
a peu cap a la part ocupada de la ciutat, a través del
control policial turc, podem visitar en un ambient
molt més oriental els fantàstics edificis d'origen
medieval i de conversió islàmica com la Catedral Mesquita Selimiye, i llocs de bella factura turca com

la gran posada o Buyuk Khan. Nit a Nicòsia.
Dia 6: Nicòsia - Xipre Nord (Salamis, Enkomi,
Sant Bernabé, Famagusta) - Larnaka
Esmorzar. Completem la visita de la ciutat de Nicòsia
amb una visita del museu arqueològic. Sortim cap a la
zona nord de Xipre: entre història i mites, per visitar
les ruïnes de Salamis, ciutat d'orígens fenicis, sotmesa
posteriorment a Assíria i Perisa, va ser famosa per les
batalles entre grecs i perses pel domini de la
Mediterrània Oriental. Breu parada a Enkomi (antiga
Alasia que donava nom a l'illa), jaciment de ruïnes del
que va ser la principal ciutat de comerç del coure
entre els S. XVII i XI a.C. Prosseguim per trobar
enmig del no-res el monestir i església de Sant
Bernabé, un dels principals llocs de culte del passat i
hereva d'una meravellosa col·lecció d'icones.
Finalment ens dirigim a l'última parada a Famagusta:
aquesta ciutat portuària, amb el seu casc històric
tancat en els seus murs venecians, és una de les
poblacions més boniques i romàntiques de Xipre.
Amaga diverses esglésies gòtiques d'interès, algunes
transformades en mesquites. Destaquem la mesquita
del pacha Lala Mustafa, antiga catedral gòtica de Sant
Nicolau o la mesquita del pacha Sinan també
d'orígens medievals cristians. Retorn a Larnaka
creuant el pas fronterer. Allotjament a Larnaka.
Dia 7: Lanaka
Esmorzar i matí lliure per gaudir de bany o passeig
per la ciutat o visita de l'església de Sant Llàtzer i la
ciutat medieval, o bé el Museu Arqueològic i les
ruïnes de Kition. Tarda lliure per gaudir de la platja.
Dia 8: Larnaka - Trasllat a l'aeroport
Esmorzar, trasllat a l'aeroport i fi dels serveis.

Preus
Preu per persona: 1.180 € -Grup en base a 2 persones
Suplements:
Agost: 50 €
Habitació Individual: 188 €
Hotels Superiors (per persona en doble): 250 €
Individual en hotels superiors: 335 €
Sortides:
Juny: 3 i 17
Juliol: 1, 15 i 29
Agost: 5 i 12
Setembre: 2 i 16
Octubre: 7 i 28
Novembre: 11
Desembre: 2

Els preus es basen en dòlars americans (USD). La conversió a euro s'ha realitzat en base el tipus de canvi a data 01/04/18,
qualsevol variació pot repercutir en el preu final del viatge, que serà comunicat amb suficient antelació.

El preu inclou / no inclou
Inclou

No inclou

-

-

-

Assistència i trasllat aeroport-hotel-aeroport
Trasllat en vehicle privat a / c amb conductor de parla
anglesa
Guia de parla castellana a partir de 8 persones
Allotjament en hotels categoria turista amb esmorzar
Assegurança d'assistència en viatge
Documentació digitalitzada en l'espai personal del
CLUB KAREBA
Assistència 24 hores durant el viatge
Karebo acompanyant

Vols internacionals
Visat per visitar la part turca (gratuït)
Entrades
Dinars i sopars
Guia de parla castellana de 2 a 7 persones
Assegurança opcional de cancel·lació (45 €)
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 Xipre n'hi ha prou amb el DNI per a estades no superiors a 3 mesos. Per entrar a la zona turca es
necessita el Visat de Turquia que es realitza de forma electrònica. En aquests moments el visat per creuar a la
part turca és gratuït.
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
S'utilitza l'Euro per la qual cosa no és necessari el canvi de moneda.
Clima
Xipre té un clima suau mediterrani amb hiverns no gaire freds, poques pluges i estius càlids. L'hivern dura des
de desembre a febrer. La primavera i la tardor són suaus i assolellats. L'estiu s'allarga fins al mes d'octubre amb
temperatures altes i cels clars. En general durant tot l'any és ideal per viatjar a l'illa.
Allotjament

En cas d'estar interessats en categoria superior consulteu-nos el suplement.
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

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&#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)

