Yunnan la Xina desconeguda
Informació
La província de Yunnan és la regió geogràfica i
ètnicament més diversa del país. Cadenes
muntanyoses de gran alçada a la zona que limita
amb el Tibet, altures mitjanes en el centre, àrees
volcàniques i rius llegendaris.

12 dies / 11 nits
DATES DE SORTIDA: Abril: 10 i
24 / Maig: 6 i 22 / Juny: 5 i 19 / Jul.:
3 / Ago: 21 / Set.: 4 i 18 / Oct.: 9 i 23
/ Nov.: 6 SORTIDES AMB VOLS:
Jul: 16 i 30 / Ago: 6 i 13

Guia parla hispana

Grup mín. 4 / Max. 16 persones

Preu
Des de 1.360 €
Vols no inclosos

Dades bàsiques
Tipus de viatge

Transports utilitzats

Atractius principals

Dies

Itinerari

Àpats

Allotjament

01

Arribada a Kunming

S

Hotel

02

Kunming - Tuanshan - Jianshui

E

Hotel Local

03

Jianshui - Yuanyang

E

Hotel Local

04

Yuanyang

E

Hotel Local

05

Yuanyang - Shilin o Bosc de Pedra

E

Hotel

06

Shilin - Weishan

E

Hotel

07

Weishan - Dali - Xizhou

E

Hotel

08

Xizhou - Zhoucheng - Shaxi

E

Hotel

09

Shaxi - Shibaoshan / Muntanya dels Tresors de Pedra - Zhongdian
(Shangri-La)

E

Hotel

10

Zhongdian

E

Hotel

11

Zhongdian - Gola Salt del Tigre - Shuhe (Lijiang)

E

Hotel

12

Lijiang -Trasllat a l'aeroport

E

-

*Àpats: E= esmorzar; D=dinar; S=sopar.
Nota: Disposem de places aèries per a les sortides del 16, 30 Juliol; 6 i 13 Agost. Consultar apartat “preu”.

Itinerari
Dia 1: Arribada a Kunming
Arribada a Kunming capital de la província de
Yunnan i trasllat a l'hotel. Kunming és coneguda a la
Xina com "La ciutat de l'Eterna Primavera" i la seva
situació permet al viatger gaudir d'un clima temperat
durant tot l'any. Sopar de benvinguda. Allotjament a
Kunming.
Dia 2: Kunming - Tuanshan - Jianshui
Després de l'esmorzar sortida cap al petit poble de
Tuanshan (aprox. 4 hores de trajecte) on passejarem
per les seves antigues cases perfectament conservades
i gaudirem de la seva magnífica arquitectura
tradicional de l'època Ming. Visitarem també el pont
de Shuanglong o dels Dos Dracs, construït durant la
Dinastia Qing. Aquest pont està considerat una obra
mestra entre els ponts de la Xina. A continuació
seguirem fins Jianshui. Des d'aquesta antiga ciutat
situada sobre la ruta de la Seda del Sud-oest de la
Xina, més coneguda per l'antiga ruta del te i els
cavalls, es controlava als passatgers que es dirigien
cap a Vietnam, d'aquí que es convertís en el S. XIII a
un centre polític i militar molt actiu. Avui, aquesta
petita ciutat és com un veritable museu d'arquitectura
antiga. Arribada a Jianshui i allotjament.
Dia 3: Jianshui - Yuanyang
Al matí visitarem la ciutat antiga. A continuació
sortida cap a la població de Yuanyang (aprox. 4 hores
de trajecte). En aquesta petita població, situada a
1800m d'alçada i llar de les minories Yi i Hani, es
troben les terrasses d'arròs més belles i espectaculars
del món incloses a la llista de Patrimoni Mundial de la
UNESCO des de 2013. Arribada i trasllat a l'hotel.
Allotjament a Yuanyang.
Dia 4: Yuanyang
Avui dedicarem el dia a descobrir els voltants de
Yuanyang amb les seves terrasses d'arròs i les
poblacions de les minories Yi i Hani. Si el clima ho
permet, farem una caminada d'aprox. 1 hora entre
terrasses. Allotjament a Yuanyang.
Dia 5: Yuanyang - Shilin o Bosc de Pedra
Després de l'esmorzar iniciarem el nostre camí cap a
Shilin o Bosc de Pedra (aprox. 5 hores de trajecte). El
Bosc de Pedra recentment inclòs en la llista de
Patrimoni Mundial de la UNESCO, és un dels
exemples més espectaculars de paisatge càrstic i està
considerat un fenomen natural extraordinari i una

referència geològica mundial. Arribada i visita.
Allotjament a Shilin.
Dia 6: Shilin - Weishan
Avui sortirem cap a la població de Weishan (aprox. 6
hores de trajecte), un cop arribem visitarem la
muntanya de Weibaoshan, considerada una de les
catorze muntanyes taoistes més importants del país. A
la tarda visitarem la ciutat antiga de Weishan, llar de
les minories ètniques Yi i Hui, construïda fa més de
600 anys durant la Dinastia Ming. Allotjament en
Weishan.
Dia 7: Weishan - Dali (1974m) - Xizhou
Al matí sortida cap a la població de Dali (aprox. 1
hora i mitja de trajecte). Dali, població situada en un
marc natural incomparable, entre les majestuoses
muntanyes de Cangshan amb una alçada mitjana de
4000m i el llac Erhai, Dali està principalment poblat
per la minoria Bai que es va instal·lar a la vora del
llac fa uns 3.000 anys. Aquesta petita i atractiva ciutat
es troba dins de muralles que daten de la dinastia
Ming i en la seva major part, la ciutat conserva
l'arquitectura tradicional dels Bai. Arribada i visita de
la ciutat antiga. A continuació trasllat a la petita
població de Xizhou, també habitada per l'ètnia Bai i
menys turística que Dali. Aquí ens allotjarem en un
hotel amb encant ubicat en una preciosa i antiga casa
que va pertànyer a una família molt important que
comerciava amb te. Allotjament en Xizhou.
Dia 8: Xizhou - Zhoucheng - Shaxi
Al matí visitarem les poblacions Bai de Xizhou i
Zhoucheng on descobrirem la seva típica arquitectura,
el seu mercat local i provarem una de les seves
especialitats. A continuació sortida cap a la població
de Shaxi (aprox. 2 hores). Arribada a Shaxi i resta del
dia lliure per visitar la ciutat antiga. Situada al sud-est
del districte de Jianchuan, aquesta població va ser
també un important poble comercial a l'antiga ruta del
Te i dels Cavalls durant les Dinasties Qing i Han. Des
dels temps de la Dinastia Tang, el poble de Shaxi ja
era un important centre de comunicacions entre la
província xinesa de Sichuan, Yunnan i el Tibet. En
aquest lloc es realitzaven les transaccions de te, sucre
moreno, teles de Yunnan i Sichuan, pells i altres
productes de la regió del Tibet. Tot i que aquesta ruta
ja no segueix funcionant, la població de Shaxi encara
conserva els seus carrers empedrats i les seves cases
tradicionals tal com estaven fa mil anys. Allotjament
en Shaxi.

Dia 9: Shaxi - Shibaoshan / Muntanya dels Tresors
de Pedra - Zhongdian (Shangri-La) (3200m)
Continuació de la ruta per carretera fins a Zhongdian
(Shangri-La). En ruta visitarem Shibaoshan o la
muntanya dels tresors de pedra. Shibaoshan és una
àrea muntanyosa situada a 12 km de la població Shaxi
coneguda per les seves escultures tallades en pedra fa
més de 1300 anys i que representen la vida del regne
de Nanzhao (748-902) i la influència en Yunnan del
Budisme Mahayana procedent del Tibet. Des d'aquí i
si el temps ho permet, baixarem la muntanya a peu, és
una baixada / caminada fàcil i molt agradable d'aprox.
1 hora / 1 hora i mitja. La població de Shangri-La es
troba en una vall envoltada de muntanyes, a 3200
metres d'altura sobre el nivell del mar. Aquest lloc
marca l'inici del món tibetà. Coneguda també amb el
nom de Shangri-La, terra on regna la pau i la serenitat,
gràcies a la novel·la de James Hilton "Lost Horizon".
Arribada i trasllat a l'hotel. Allotjament a Zhongdian.
Dia 10: Zhongdian
Avui visitarem el Monestir Songzanglin, conegut
també com el "Petit Potala". Aquest monestir tibetà és
el més gran i important de la província i compta amb
més de 600 monjos i el poble tibetà situat al costat del
monestir. Donarem una volta per la ciutat antiga i
visitarem la Reserva Natural de l'Estany Napa, una de
les praderies més grans de la zona, amb meravellosos
paisatges i una gran varietat d'animals, cavalls, iacs,
ovelles, ànecs salvatges, etc. Allotjament en ShangriLa.
Dia 11: Zhongdian - Gola Salt del Tigre - Shuhe
(Lijiang) (2500m)
Després de l'esmorzar sortida cap a la ciutat antiga de
Lijiang. Aquesta població conserva intacte i en la seva
totalitat el nucli antic, format per petits carrerons
empedrats, centenàries cases tradicionals i petits
canals que recorren la ciutat amb l'aigua pura i gelada
procedent de la Muntanya del Drac de Jade (5550m)
que serveix, amb el seu cim permanentment coberta
de neu, de símbol de la minoria Naxi, els habitants de
Lijiang. Lijiang va ser declarada en 1999 Patrimoni de
la Humanitat per la UNESCO. En ruta visitarem la
impressionant Gola del Salt del Tigre. Aquí les aigües
del riu Yangtzé han creat una de les goles més
profundes del món. S'estén al llarg de 15 quilòmetres,
i en alguns punts les seves parets mesuren 3900
metres d'altura. Arribada i trasllat a l'hotel amb encant
que està situat a la població de Shuhe, més petita i
menys turística que Lijiang. Temps lliure per visitar la
ciutat antiga de Shuhe i allotjament.

Dia 12: Lijiang -Trasllat a l'aeroport
Al matí ens aixecarem aviat per anar a visitar la ciutat
antiga de Lijiang abans que el turisme xinès surti al
carrer i abans que les botigues obrin les seves portes,
donarem també una volta pel seu mercat local, un dels
més grans i variats de la província. A l'hora acordada,
trasllat a l'aeroport i fi dels serveis.

Preus
Preu per persona: 1.275 € -Grup en base a 16 persones
Preus en base al número de persones per grup:
En base a grup de 16 persones: 1.275 €
En base a grup de 14 persones: 1.300 €
En base a grup de 12 persones: 1.395 €
En base a grup de 10 persones: 1.475 €
En base a grup de 8 persones: 1.585 €
En base a grup de 6 persones: 1.675 €
En base a grup de 4 persones: 1.880 €
Suplement individual: Consultar

Sortides (Data d'arribada a Kunming):
Abril: 10 i 24
Maig: 6 i 22
Juny: 5 i 19
Juliol: 3
Agost: 21
Setembre: 4 i 18
Octubre: 9 i 23
Novembre: 6

Sortides amb Vols Inclosos (Data de sortida de Barcelona):
Juliol: 16 i 30
Agost: 6 i 13

Preus en base al número de persones per grup:
En base a grup de 16 persones: 2.050 €
En base a grup de 14 persones: 2.080 €
En base a grup de 12 persones: 2.170 €
En base a grup de 10 persones: 2.250 €
En base a grup de 8 persones: 2.360 €
En base a grup de 6 persones: 2.450 €
En base a grup de 4 persones: 2.660 €
Suplement individual: Consultar
Taxes aèries: 255 €
Visat: 120 €

Els preus es basen en dòlars americans (USD). La conversió a euro s'ha realitzat en base el tipus de canvi a data 31/01/18, qualsevol
variació pot repercutir en el preu final del viatge, que serà comunicat amb suficient antelació.

El preu inclou / no inclou
Inclou
















Tots els serveis en privat.
Allotjament i esmorzar en hotel indicat o similar, en
habitació estàndard doble. Hotels amb encant i
caràcter local en les poblacions de Xizhou (Dali),
Shaxi, Shuhe (Lijiang) i Zhongdian (Shiangri-La).
Transport per terra en cotxe privat amb aire
condicionat durant tot el recorregut. El mateix xofer i
el mateix cotxe / bus acompanya al grup des del
principi fins al final del viatge.
Guia local / acompanyant espanyol durant tot el
recorregut. Persona espanyola gran coneixedora de la
cultura i llengua xinesa i amb una gran experiència
portant grups per Yunnan.
Sopar de benvinguda a la ciutat de Kunming.
Totes les visites i entrades a monuments segons
itinerari.
Ampolles d'aigua mineral durant tot el recorregut.
Assegurança d'assistència en viatge
Documentació digitalitzada a l'espai personal del
CLUB KAREBA
Assistència 24 hores durant el viatge.
Karebo acompanyant.

No inclou











Vols internacionals i taxes.(Excepte a les sortides
especificades amb vols inclosos)
Menjars a excepció del sopar de benvinguda a
Kunming.
Visat (120 €)
Suplement habitació individual.
Despeses personals, propines maleters, guies i
conductors, rentat i planxat de roba i en general
qualsevol altre servei no especificat en l'itinerari o no
esmentat expressament en l'apartat serveis inclosos.
Les propines podran oferir-se als guies i / o xofers a
discreció del client, aquestes seran sempre
benvingudes i apreciades.
Visites a botigues turístiques (*) sense cap interès. (*)
Botiga turística és aquella a la qual es porta als clients
expressament i l'única finalitat és pressionar al client
perquè compri, amb preus alts i on el guia i l'agència
tenen comissió. No obstant això, en les zones
d'atraccions turístiques hi ha moltes petites botigues
que el client va a trobar i que no poden evitar de cap
manera, que el client és lliure de visitar i on ni
l'agència ni el guia tenen cap tipus de comissió.

Assegurança de cancel·lació (45 €)

Informació addicional
Documentació i visats
Per entrar a Xina es requereix la tramitació del visat abans de la sortida. Es requereix passaport original amb validesa de
6 mesos de la data de sortida del país, 2 pàgines en blanc, fotocòpia de passaport i de DNI. Si no és resident en Catalunya
es requereix el certificat d'empadronament a Catalunya. A més necessitarem formulari emplenat degudament i fotografia
(4,8 x 3,3) on aparegui amb la cara descoberta (sense ulleres) i la cara ben visible amb fons blanc. És responsabilitat del
client proporcionar la documentació requerida per Kareba Viatges en els temps estipulats per garantir-nos que el visat
estigui llest amb temps suficient a la data de sortida del viatge. En el cas de no respectar-se els temps marcats per Kareba
Viatges el client assumeix el risc d'haver de tramitar un visat urgent amb el cost addicional que suposi.
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 Xinesa és el Yuan. El canvi a Yuan ha de fer-se a Xina. Recomanem seguir les indicacions del guia respecte
al canvi de moneda
Clima
Xina és un país molt gran, fins i tot dins de la zona de Yunnan podríem distingir diferents regions. En gairebé totes les
regions de Yunnan el clima canvia depenent de la temporada i de la regió. Distingiríem una zona temperada, una altra
subtropical i una tropical. La temperatura i la pluja augmenten més a la zona sud. La Conca del riu Jinsha (zona del salt
del tigre) és un lloc més aviat sec amb clima càlid i de característiques subtropicals mentre que la zona propera a la
frontera entre Laos i Myanmar té un clima subtropical més humit. Les zones subtropicals i tropicals es caracteritzen per
fortes pluges en època de monsó (el nostre estiu). A la zona temperada en canvi trobem algunes precipitacions a la
primavera i tardor.
Allotjaments previstos
Els allotjaments d'aquesta ruta són en la majoria dels casos hotels amb encant i caràcter local. Els allotjaments indicats

són els previstos però poden veure's modificats depenent de la disponibilitat de cadascun d'ells. En cas de trobar-se
complets es proporcionarà un allotjament de les mateixes característiques.

Sanitat y vacunes
No existeix cap vacuna obligatòria per poder realitzar aquest viatge.
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 Minisiterio de Sanidad y consumo a la web:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
També recomanem consultar en el telèfon de Sanitat Respon en el 902 111 444 o al seu web on podem consultar els
diferents centres de vacunació:
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/organitzacio/adreces_i_telefons/centres_vacunals/
Seguretat
Consulteu el web del Ministeri d'Assumptes Exteriors:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.as
px
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)

