
 

 

Austràlia & Nova Zelanda 

 

Informació 

        

Austràlia és un lloc paradisíac per a la captura 

d'imatges oferint un paisatge espectacular. Si alguna 

cosa defineix a Nova Zelanda és la seva salvatge 

naturalesa. 

 

21 dies / 20 nits 

 

Del 10 al 30 de gener de 

2020 

 

Guia de parla hispana 

 

Grup Mín.2 / Màx.15 

persones  

Preu 

Des de 6.570 € 

Vols NO inclosos 

 

Dades bàsiques 

 

Tipus de viatge Transports utilitzats Atractius principals 

       



 

 

 
 
 

Dies Itinerari Àpats Allotjament 

10/01 AUCKLAND   - Hotel 

11/01 AUCKLAND E / D Hotel 

12/01 AUCKLAND-WAITOMO-ROTORUA E / D Hotel 

13/01 ROTORUA E / D / S Hotel 

14/01 

ROTORUA- HOBBITON – AUCKLAND AIRPORT (vol inclòs) - 

QUEENSTOWN 

 
E / D 

Hotel 

15/01 QUEENSTOWN E / D / S Hotel 

16/01 QUEENSTOWN – MILFORD SOUND - QUEENSTOWN E / D Hotel 

17/01 QUEENSTOWN – MT COOK E / D / S Hotel 

18/01 MT COOK – CHRISTCHURCH E Hotel 

19/01 CHRISTCHURCH E / D Hotel 

20/01 CHRISTCHURCH-SYDNEY (vol internacional no inclòs) E Hotel 

21/01 SYDNEY E / D Hotel 

22/01 SYDNEY – BLUE MOUNTAINS – SYDNEY E / D Hotel 

23/01 SYDNEY E / S Hotel 



 

 

24/01 SYDNEY- CAIRNS (vol no inclòs) E / S Hotel 

25/01 CAIRNS OCEAN SPIRIT CRUISE – MICHAELMAS CAY – CAIRNS E / S Hotel 

26/01 CAIRNS – KURANDA - CAIRNS E / S Hotel 

27/01 CAIRNS – MELBOURNE  (vol no inclòs) E Hotel 

28/01 MELBOURNE E Hotel 

29/01 MELBOURNE-GREAT OCEAN ROAD – MELBOURNE   E / D Hotel 

30/01 MELBOURNE E - 

 

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



 

 

Itinerari

10 Gener: AUCKLAND 

Arribada a Auckland i recepció del guia local de parla 

hispana. Trasllat a l'hotel. Allotjament a l'Heritage 

Auckland 4.5 * (check in a partir de les 14 h). 

Allotjament. 

   

11 Gener: AUCKLAND (E/D) 

09:00 h - 15:00 h:Tour de la ciutat complet amb guia 

local de parla hispana recorrent el centre, Viaduct 

Harbour, la Universitat d'Auckland, el parc Domain. 

Visita del Museu d'Auckland on veuran una important 

col·lecció d'artefactes Maori i polinesis incloent la 

waka (canoa), a més de l'exhibició d'història natural on 

podran veure l'esquelet de la Moa (ocell extint 

d'enormes dimensions) També veuran la tuatara, l'únic 

rèptil supervivent de l'era dels dinosaures. Aquest rèptil 

ha canviat molt poc en els seus 225 milions d'anys 

d'existència i es troba en perill d'extinció. Continuació 

cap al barri històric Parnell amb els seus cafès i 

boutiques on tindrem temps de prendre un te o cafè o 

visitar alguna galeria d'art o artesania. Passarem pel 

barri residencial de Remuera, amb vistes de les 

mansions sobre Paritai Drive i continuació per la 

costanera Tamaki fins Mission Bay, un barri costaner 

amb vista de l'illa Rangitoto. Tornant al centre, vistes 

de Westhaven Marina amb els seus centenars de iots i 

velers i encreuament del pont d'Auckland fins a la 

península de Devonport, realitzant un recorregut per 

aquest lloc històric i veure les elegants cases 

victorianes, ascendir a North Head, un dels pics 

volcànics, llocs Maori Pa per veure la vista panoràmica 

cap a Rangitoto Island i el sistema de túnels d'aquest 

volcà fortificat per a defensa de la ciutat. Devonport és 

la base naval de la Royal New Zealand Navy. Dinar i 

temps per caminar 15-20' fins al cim de Mt Victoria, 

l'accés vehicular s'ha prohibit recentment i només 

s'accedeix a peu, per a una vista panoràmica cap a la 

ciutat d'Auckland i la Sky Tower. Mt Victoria és un 

lloc Maori protegit. 

Auckland és coneguda com la ciutat de les veles atès 

que pràcticament un de cada deu habitants, té un yacht 

o embarcació. I que millor veure-la des seu magnífic 

port panoràmic. 

 

15:15 h - 16:45 h:Partida a bord d'un veler (50mts 

monhull yacht) per a un passeig per la badia 

d'Auckland amb vistes panoràmiques de la ciutat i les 

illes del golf, Devonport i el pont d'Auckland. 

A la tornada, caminarem fins a la torre més alta de la 

ciutat i ascens al mirador de la Sky Tower per a una 

vista des del mirador panoràmic sobre la ciutat. Retorn 

a l'hotel pel seu compte per l'avinguda principal Queen 

St. 

   

12 Gener: AUCKLAND-WAITOMO-ROTORUA 

(E/D) 

07:00 h:Partida amb el guia local de parla hispana rumb 

a la fèrtil regió de Waikato i el poblet de Waitomo, 

famós per les seves cavernes amb glow worm, el cuc 

de llum únic de Nova Zelanda. 

   

10:30 h - 11:30 h:Visita de les Coves de Waitomo 

aprox 45'. Després de veure la Cova Catedral amb les 

seves estalactites i estalagmites, pujarem a una barca 

per lliscar pel riu subterrani en silenci i contemplar 

l'espectacle de les Glowworm que pengen del sostre de 

la cova, emetent una llum per atrapar insectes, 

assemblant a un cel estrellat. 

   

11:45 h - 13:45 h:Dinar graellada a la granja Roseland 

Farm Restaurant. Aquí podran optar per sirloin steak, 

peix o pollastre a la graella, així com amanides, 

verdures i selecció de postres. 

   

14:00 h - 16:00 h:Continuació del viatge a Rotorua a la 

regió de Bay of Plenty, d'intensa activitat geotermal i 

rica cultura Maori. 

   

16:00 h -17:30 h:Visita de Redwood Forest, un bosc de 

sequoias combinat amb el bosc natiu neozelandès. 

Aquí caminarem pel Tree Walk, una sèrie de 23 ponts 

penjants suspesos a 12 metres sobre el nivell del sòl, 

que ens permet contemplar les majestuoses sequoias i 

alhora les falgueres gegants (Punga) tan típics de Nova 

Zelanda. Nota: si algú no pot caminar els 600 mts pels 

ponts, no ha de començar el passeig, quedar-se al 

Visitor Centre al cafè o fer un passeig més curt per 

altres senders del bosc. Al començament del passeig, 

cal pujar una escala en espiral fins al primer pont entre 

els arbres. La resta és apte per a tot públic, sense 

escales. La pujada a la torre d'observació és opcional. 

Només 8 persones poden estar cada pont per vegada. 

Arribada a l'hotel i allotjament a Novotel Lakeside 

Rotorua 4*. 

   

13 Gener: ROTORUA (E/D/S) 

08:00 h:Partida cap a Waiotapu Thermal Valley amb el 

guia local. 

 

08:30 h - 10:30 h:Visita de la Vall de Waiotapu. La 

Reserva Geotermal de Waiotapu, ens impressionarà 

per la seva increïble colorit, originat en l'activitat sota 

el terra de Waiotapu els rierols s'escalfen amb el 

magma i absorbeixen els minerals per les roques on 



 

 

passa, emergint en forma de vapor, deixant en la 

superfície dels colors groc del sulfur, els vermells de 

l'òxid de ferro, els taronges d'arsènic i antinomio, els 

verds de les sals ferroses, el purpura de l'òxid de 

magnesi, el rosat del sulfat de mercuri, el blanc de la 

caolina i el negre del carbó. Veurem Champagne Lake, 

Devil 's Bath i Artist' s Palette en un recorregut a peu 

per la vall aproximadament 30'-40', així com la llacuna 

de fang bombolles més gran del país. 

    

16:00 h: Trasllat a Te Puia, a la vall geotermal 

Whakarewarewa. Aquí ens reben de la manera 

tradicional amb la salutació Hongi (toc de nassos) al 

Heketanga-a-Rangi, una obra arquitectònica moderna 

Maori a l'entrada del parc. Visita de l'escola de tallat 

Maori de la fusta, el jade i l'os, on podran veure les 

obres d'art en progrés, així com contemplar les 

artesanies acabades a la Galeria d'Art. Passeig per la 

vall, per veure el poblat pre-europea Pikirangi i el 

Marae Rotowhio o casa de reunió, que són exemples 

de l'arquitectura tradicional Maori. També gaudirem de 

la vista del guèiser Pohutu que fa erupció diverses 

vegades al dia, disparant aigua i vapor fins a 30 mts 

d'altura, i veurem pous de fang bullint. Veurem l'ocell 

kiwi en el seu hàbitat natural nocturn. 

    

18:15 h - 21:00 h:Cerimònia de benvinguda tradicional 

Powhiri, Kapa Haka (danses i cançons típiques) i sopar 

bufet al restaurant i una xocolata calenta davant del 

guèiser. 

    

14 Gener: ROTORUA- HOBBITON - 

AUCKLAND AIRPORT (vol inclòs) - 

QUEENSTOWN (E/D) 

09:00 h:Viatjarem a Matamata, regió de haras de 

cavalls de carrera. 

    

10:00 h - 12:00 h:Visita de Hobbiton Movie Set a la 

granja Alexander de 1250 acres d'ovins amb 

espectaculars vistes sobre Kaimai Ranges. Veurem 

com aquesta granja es va transformar en el set de 

filmació de les pel·lícules El Sr dels Anells, i The 

Hobbits, les 44 "casetes" dels hobbits, l'arbre de Bag 

End, el Green Dragon Inn, el molí. Des Shire Rest 

Cafe, el bus de Hobbiton ens portarà al set de cinema, 

i aqui caminarem amb el guia local per entre les 

"casetes" escampades en les suaus turons, i acabarem 

amb una beguda (sidra o cervesa) al pub Green Dragon 

temàtic. 

    

12:00 h -13:00 h:Dinar bufet a Hobbiton. 

    

13:00 h:Continuació del viatge a Auckland Airport. 

    

17:20 h: Vol NZ 625 a Queenstown. 

19:15 h: Arribada i trasllat a l'hotel. Allotjament a 

l'Hotel Novotel Lakeside Queenstown 4 *. 

    

15 Gener: QUEENSTOWN (E/D/S) 
08:30 h: City tour de Queenstown i voltants. Visitarem 

el poblet històric d'Arrowtown a 19 kms de 

Queenstown, amb el seu llegat de l'època de la febre 

d'or al·luvial, les seves casetes històriques avui 

convertides en botigues i restaurants o cafès i les restes 

de l'assentament xinès. Temps per visitar el Lake 

District Museum o prendre un cafè o te. 

    

11:30 h: Tour privat del seu celler en una cova de la 

roca de la muntanya amb les seves parets alineades per 

més de 400 barrils de roure francès antic, i degustació 

de 3 vins. També veurem Home Block, la primera 

vinya de la regió, plantat per Alan Bradley el 1983. 

    

12:00 h - 13:00 h:Dinar a Gibbston Valley Winery 

incloent dos gots de vi, en plena regió vitivinícola 

d'Otago Central. 

    

14:00 h - 17:30 h:Passeig en el vaixell a vapor TSS 

Earnslaw a la granja Walter Peak, situat a la vora de 

llac Wakatipu. Després de 45' a bord, gaudint de les 

vistes panoràmiques des del llac, desembarcarem 

davant dels jardins de la granja. Te de la tarda al 

Homestead Colonial. A continuació, demostració de la 

feina dels gossos de tura de "mirada dura" amb les 

ovelles i els diferents tipus de llana en el galpón. 

També podran veure cérvols vermells. Retorn a 

Queenstown amb el vaixell a vapor. 

    

20:00 h:El nostre tour leader ens portarà caminant pel 

centre fins Skyline terminal i agafarem el telefèric fins 

Bob s Peak per a una bella vista panoràmica del Llac 

Wakatipu, les muntanyes i la ciutat. Sopar bufet 

panoràmica. 

    

16 Gener: QUEENSTOWN - MILFORD SOUND - 

QUEENSTOWN (E/D) 

Avui excursió de tot el dia a la regió de Fiordland 

National Park i el fiord Milford. 

    

07:00 h:Sortida amb el bus charter amb guia de parla 

hispana cap a Fiordland National Park, el parc nacional 

més gran de Nova Zelanda. El recorregut comença 

vorejant el Llac Wakatipu i al peu de les muntanyes, 

passant valls panoràmics i finalment arribada a Te 

Anau (població permanent de 3200 habitants), on es 

realitza una parada per prendre un te o cafè. Després 

continuació cap a Milford Sound creuant la vall 

Eglinton amb densos boscos de faigs i cascades, breu 

parada a Mirror Lakes (Llac Mirall), prosseguint per la 

Vall Hollyford i el túnel Homer (1.2 kms) construït en 



 

 

la sòlida roca de la muntanya. Descens empinat per una 

estreta ruta sinuosa fins Milford, amb una parada a The 

Chasm, per caminar pel bosc i veure les cascades a la 

roca del riu Cleddau. 

 

13:00 h: En arribar a Milford, abordarem el Milford 

Scenic Cruise de 1h40 i gaudirem del meravellós 

paisatge de muntanyes, boscos nadius, les 

espectaculars cascades permanents: Bowen (160 mts) i 

Stirling (146 mts), així com les parets rocoses que 

s'alcen verticalment des de l'aigua a 1200 mts, Mt 

Penbrooke (una glacera de més d'un milió d'anys 

d'antiguitat, situat a 2000 mts sobre el fiord) i el famós 

Mitre Peak que s'alça majestuós des del fons del fiord 

amb els seus 1692 metres. Dinar bufet a bord del 

creuer. 

     

14:40 h: Emprendrem el retorn a Queenstown per la 

mateixa ruta amb el bus i arribada a les 19:45 hs aprox. 

Alternativament si el dia ho permet poden contractar el 

retorn en avioneta Milford Sightseeing (pagant 

opcional a Reial Journeys) i arribant a Queenstown a 

les 15:40 hrs. 

     

17 Gener: QUEENSTOWN - MT COOK (E/D/S) 

08:00 h: Partida amb el guia local cap a Mt Cook 

passant pels pobles de Cromwell i Omarama, regió 

fructícola, preses del sud i salmonera Mt Cook. 

     

12:00 h: Arribada a Mt Cook. 

     

12:30 h - 13:30 h: Dinar bufet a l'Alpine Restaurant de 

l'Hermitage Hotel. Temps per fer fotos panoràmiques, 

visitar l'Edmund Hillary Alpine Centre o fer una 

passejada a peu pel Hooker Valley Track entre el valley 

i les muntanyes. 

     

18 Gener: MT COOK - CHRISTCHURCH (E) 
Sortida cap a Christchurch parant a Lake Tekapo (aquí 

tenen l'opció de pagar per un vol en avioneta panoràmic 

de 50' sobrevolant les 3 glaceres (Tasman, Fox i Franz 

i al voltant del Mt Cook) per veure l'Església del Bon 

Pastor i el monument al gos pastor davant del llac 

turquesa Tekapo. Continuació via els pobles grangers 

de Fairlie, Geraldine i Ashburton fins a Christchurch. 

Allotjament a l'Hotel Novotel Christchurch 4 *. 

     

19 Gener: CHRISTCHURCH (E/D) 

9:00 h -13:00 h: Visita de la ciutat de Christchurch amb 

el guia de l'illa sud, durant la qual passejarem pels 

turons de Port Hills, el port de Lyttelton, vistes des Sigh 

of takahe, i el barri costaner Sumner. Al centre, tindrem 

temps de visitar els nous comerços post-terratrèmol del 

2010, la Galeria d'Art moderna, i l'Arts Centre així com 

el Museu de Canterbury, finalitzant amb un passeig pel 

Jardí Botànic, o el Memorial als morts en el terratrèmol 

2010. 

   

13:00 h - 15:00 h:Dinar al restaurant espanyol Curator's 

del jardí botànic. 

Tarda lliure durant la qual podran prendre un passeig 

en "góndola" pel Rio Avon, o prendre el tramvia per 

seguir explorant el centre pel seu compte, el centre 

d'Art amb els seus llocs d'artesans i els mercats del 

Farmers Market recentment inaugurat (prevista 

inauguració el Nov al 2019). 

     

20 Gener: CHRISTCHURCH-SYDNEY (vol 

internacional no inclòs) (E) 

09:00 h:Trasllat a l'aeroport. 

  

16:00 h: Arribada i trasllat a l'hotel. Allotjament a 

l'Hotel The Grace 4.5*. 

     

21 Gener: SYDNEY (E/D) 
8:00 h - 12:00 h:Sortida amb guia local per fer un city 

tour de la ciutat: el barri històric The Rocks, i després 

continuarem cap a la famosa Opera House i el 

Conservatori de Música. Passarem per Hyde Park i la 

Catedral de St Mary. Veurem el Parliament House, la 

Galeria d'Art de New South Wales, el colorit Jardí 

Botànic, el Sydney Town Hall, la Sydney Tower. 

Pararem a Mrs Macquaries Chair per fer la foto 

panoràmica de Sydney i els seus gratacels amb el marc 

de l'Opera House i el pont de Sydney. Veurem el Royal 

Australian Naval Base a Garden Island mentre viatgem 

cap al barri de l'entreteniment nocturn, Kings Cross. 

Creuarem el barri residencial Double Bay i Vaucluse a 

la zona est de la ciutat. Admirarem la vista des de The 

Gap sobre l'oceà Pacífic. Pararem a la platja de surf 

Bondi, per caminar per la costanera o prendre un cafè. 

Creuarem el barri bohemi de cases en terrasses, 

Paddington. Finalment, retornant al centre, veurem 

Chinatown. 

     

12:00 h: Check in a Jetty Nr 6 de Circular Quay. 

    

12:30 h - 14:15 h: Creuer Captain Cook per la badia de 

Sydney per recórrer el Main Harbour amb vistes de 

Darling Harbour, Sydney Harbour Bridge, Sydney 

Opera House, Lluna Park, Garden Island, Fort 

Denison, Shark Island. 

Visita guiada de parla hispana de la Sydney Opera 

House 1 h. Tindrem l'oportunitat de ser guiats per 

aquest edifici increïble amb vistes espectaculars de la 

badia i tocar els seus "ales" i apuntar-nos en els seus 

balcons, mentre el guia ens explica els detalls i 

desafiaments de la seva construcció. Nota: hi ha molts 

graons durant el tour. 

     



 

 

22 Gener: SYDNEY - BLUE MOUNTAINS - 

SYDNEY (E/D) 

07:30 h: Sortida al tour amb guia local cap al Parc 

Nacional Blue Mountains, via North Ryde i Richmond 

per Bilpin Rd. 

   

8:30 h - 10:00 h: Visita de Featherdale Wildlife Park, 

amb les seves 250 espècies d'animals nadius. Aquí 

podran veure coales i fer fotos amb ells; alimentar 

cangurs, veure echidnas, wombats, emús, Dimoni de 

Tasmània, dingos, etc. Continuació del viatge a 

Katoomba, la capital de les Blue Mountains. 

     

11:30 h - 12:00 h:Vista des d'Echo Point - foto 

panoràmica de les muntanyes blaves i la formació 

rocosa Three Sisters. 

     

12:00 h - 12:15 h:Continuació a Medlow Bath. 

     

12:30 h - 13:30 h:Dinar 2 plats al restaurant d'Hydro 

Majestic amb vista panoràmica de Megalong Valley. 

Després continuació via Blackheath i Mt Victoria fins 

Mt Wilson. 

    

14:30 h - 15:00 h:Visita a Yengo Gardens a 3000 peus 

sobre el nivell del mar, zona famosa de bonics jardins 

i parcs. Yengo és a més una reserva del Parma Wallaby. 

En el seu jardí, veurem escultures del Lloyd li Blanc i 

arbres de més de 100 anys d'antiguitat. Nota: en cas que 

aquest jardí no estigui disponible per a visites aquest 

dia, se substituirà per un altre de la zona. 

  

15:15 h - 17:15 h:Continuació del moll de Parramatta 

via Bilpin Rd i Kurrajong. 

  

17:30 h:Sortida amb catamarà Fantasia Cruises per 

viatjar pel Rio Parramatta i la badia de Sydney fins 

Circular Quay, amb panoràmiques dels barris 

costaners. 

  

18:45 h:Arribada al centre amb vistes al Sydney 

Harbour Bridge i l'Opera House al vespre. Retorn a 

l'hotel pel seu compte o quedeu-vos a la vibrant zona 

de Circular Quay per sopar o continuar en el ferri fins 

Darling Harbour, baixant-hi a 4 carrers de l'hotel. 

  

Gener 23: SYDNEY (E/S) 

Dia lliure per explorar a peu el centre, Darling Harbour, 

els mercats Paddy 's, el barri The Rocks històric, i el 

Jardí Botànic, o agafar el ferri a Manly Beach. 

  

20:00 h:Ascens a la Sydney Tower i sopar a la carta a 

360 O'Bar & Dining Restaurant. 

 

24 Gener: Sydney- CAIRNS (vol no inclòs) (E/S) 

Trasllat a l'aeroport. 

Arribada i trasllat a l'hotel. 

Allotjament en habitacions superiors en l'Hotel Sunrise 

Hotel Cairns 4 *. 

  

18:30 h:Trasllat amb guia local i el bus charter a 

Tjapukai Aboriginal Cultural Centre a Caravonica 

Lakes. 

  

19:00 h - 21:00 h:Tjapukai by Fire Cultural Show: 

Copa de benvinguda &#38; Canapès: Ens serviran 

copa de vi escumós australià i canapès inspirats en el 

menjar Bush Tucker indígena del bosc tropical, mentre 

admirem l'art autèntic aborigen al Rainforest Canopy 

Breezeway. 

Didgeridoo Journey: Trobarem a Bama, la gent 

indígena del bosc tropical, qui ens pintaran la cara com 

a símbol d'unió a la seva terra tradicional, després 

viatjarem amb el so característic i únic de l'instrument 

aborigen didgeridoo. 

Cerimònia del foc: Formi part del cercle de la serp arc 

de sant Martí i aprengui el llenguatge tradicional de les 

cançons aborígens, feu música amb palets abans 

d'iniciar la cerimònia del foc que acabarà amb una bola 

de foc il·luminant el cel. 

Sopar Tropical: Gaudiu d'un sopar amb carns 

australianes, incloent cangur i cocodril, fruits de mar i 

varietat d'amanides i postres amb sabors indígenes en 

el Flame Tree Bar & Grill. 

Fireside Farewell. Finalitzarem la vetllada amb una 

celebració cultural amb els guerrers de la tribu 

Tjapukai al costat del foc on podrem tenir una xerrada 

amb ells i fer-nos fotos. Corroboree sagrat seguirà als 

guerrers de Tjapukai per un sender de foc al bosc fins 

a l'escenari tropical on ens explicaran històries del 

Dreamtime o creació del món que ens inspiraran a 

ballar juntament amb ells. Trasllat de tornada a l'hotel. 

  

25 Gener: CAIRNS OCEAN SPIRIT CRUISE - 

MICHAELMAS CAY - CAIRNS (E/D) 

El passeig inclou 4 hrs en el corall, morning/afternoon 

tea, dinar fred i calent amb gambetes, alimentació de 

peixos, equip de snorkel i instrucció, armilles 

salvavides, presentació de biòleg marí, passeig en 

semisumergible, copa de vi, vestits de lycra. Portar 

tovallola de platja de l'hotel (es demana a recepció la 

nit prèvia), protecció solar 30 SPF+, ulleres de sol, 

barret, vestit de bany, diners per souvenirs o begudes. 

  

07:30 h: Trasllat del Novotel a la terminal amb guia 

local. Check in a Reef Fleet Terminal del moll de 

Cairns per obtenir els boarding pass. 

  

08:00 h:Es comença a embarcar. Es servirà te/cafè a 



 

 

bord. 

  

08:30 h:Sortida en catamarà de 32 metres per navegar 

fins al caure coral·lí Michaelmas, un hàbitat protegit 

d'ocells marins, envoltat d'esculls coral·lins. 

  

09:00 h:Informació de seguretat, demostració de l'ús de 

snorkel i comentari sobre l'escull. 

  

09:30 h:Presentació a càrrec del biòleg marí a bord. 

  

10:00 h:Introducció al busseig per als que hagi pagat 

aquest opcional. 

  

10:30 h:Arribada a l'illot, al qual arribarem amb 

barquetes fins a la platja. Alimentació de peixos, temps 

per fer snorkel des de la platja, fer una passejada en 

vaixell semisubmergible per veure els corals sense 

mullar-se. 

  

12:00 h - 13:30 h:Dinar bufet a bord del veler. 

  

14.30 h:Es servirà el te de la tarda a bord i es partirà de 

l'illot per retornar a Cairns. 

En el viatge de retorn, se servirà una copa de vi 

escumós, crackers i formatges. 

  

17:00 h:Arribada a l'illot de Cairns i trasllat de retorn a 

l'hotel (o poden optar per quedar-se al centre). 

  

26 Gener: CAIRNS - KURANDA - CAIRNS (E/D) 
08:15 h:Trasllat amb guia local en bus charter a 

l'estació de tren Freshwater. 

  

08:55 h:Sortida a bord del tren Kuranda Scenic Rail a 

Kuranda. Aquest trenet històric construït durant la 

febre de l'or, es desplaça per 15 túnels i 37 ponts i 

realitza una parada per fotos a Barron Falls. 

   

10:25 h:Arribada a Kuranda i trasllat a Rainforestation 

Nature Park. Aquí farem una passejada de 40' al Army 

Duck, un vehicle amfibi de la segona guerra mundial, 

pel llac, i visitarem una horta fruitera amb més de 60 

fruits tropicals exòtics. Dinar bufet tropical. 

A la tarda, visitarem el Hartley 's Crocodile 

Adventures, aquí podrem fer-nos una foto amb un 

cocodril o un coala, alimentar cangurs i veure les serps 

i casuaris típics d'Austràlia. 

   

27 Gener: CAIRNS - MELBOURNE (vol no inclòs) 

(E) 

Trasllat a l'aeroport de Cairns. 

Arribada 16:25 h i recepció amb guia de parla hispana. 

Trasllat a l'hotel. Allotjament al The Savoy Hotel at 

Little Collins 4* en habitació superior. 

   

28 Gener: MELBOURNE (E) 
09:00 h - 13:00 h:City tour amb guia local de parla 

hispana per recórrer aquesta cosmopolita ciutat de 

bonics parcs i jardins que envolten el centre, i bells 

edificis d'arquitectura victoriana, harmonitzant 

meravellosament amb els d'arquitectura moderna. 

Veurem el Bourke St Mall i el carrer Collins, el centre 

financer, els mercats Victòria (visita, excepte dilluns i 

dimecres que està tancat) la Catedral de St Paul, la 

catedral de Sant Patrici (visita) els teatres Princess i 

Regent, el Royal Exhibition Building, la plaça 

Federació. Visitarem Fitzroy Gardens (on es troba la 

cabana del Capità Cook, no inclou entrada), passarem 

pel MCG i el Rod Laver Arena, seu de l'Open de 

Tennis. Parada a la Basílica del Record als caiguts en 

la guerra o passeig pel Jardí Botànic. Vista de 

Southbank i els seus cafès davant del riu Yarra i el 

moderníssim complex Crown i casino estil Las Vegas. 

Creuant el West Gate Bridge arribarem al barri St Kilda 

i el moll, amb vista panoràmica sobre el centre. 

Finalitza River Quay. Entrada al Eureka Skydeck 88 

per a una vista panoràmica de la ciutat. 

Tarda lliure per descobrir aquesta zona tan bonica de la 

costa del Rio Yarra i el Crown Entertainment o tornar 

a l'hotel o anar als mercats Victòria. 

   

29 Gener: MELBOURNE-GREAT OCEAN ROAD 

- MELBOURNE (E/D) 

08:00 h - 19:00 h:Excursió amb guia local de parla 

hispana de tot el dia a Great Ocean Road, amb vistes 

de Port Phillip Bay des del Pont West Gate, detenint-

nos en algun dels poblets de la costa. Vistes del poble 

de Lorne i el seu moll, les costes i penya-segats amb 

les seves platges sorrenques, i boscos de falgueres. 

Dinar 2 plats al poble d'Apollo Bay. Viatge per la costa 

dels naufragis al Parc Nacional Port Campbell. Vistes 

dels 12 apòstols, enormes pedres a la platja erosionades 

pel mar. Tractarem de veure cangurs i coales en el seu 

hàbitat natural. Retorn a Melbourne per la ruta interna 

via Colac. 

   

30 Gener: MELBOURNE (E) 
Trasllat a l'aeroport. 

  

  

  

 *Àpats: E=Esmorzar; D=Dinar; S=Sopar 

 



 

 
 

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. 
 
 
 
 

 

Preus 

 

Preu per persona: 6.570 € -Grup en base a 10 persones 

 

Suplements: 

Habitació individual: 2.050 € 

 

Sortides: 

10 de Gener 2020 

 

  

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. 
 

 
 

El preu inclou / no inclou

 

Inclou 
 

 Trasllats aeroport-hotel-aeroport en xàrter bus privat 

amb guia de parla hispana 

 3 nits al Heritage Auckland 4.5 * en habitació superior 

amb esmorzar americà 

 City tour xàrter d'Auckland 6h amb guia de parla 

hispana, entrada al Museu d'Auckland i visita de 

Devonport península amb dinar 

 Entrada al mirador Sky Tower 

 Passeig en veler pel Waitemata Harbour d'Auckland 1.5 

h 

 Tour xàrter amb guia de parla hispana a Rotorua 3 dies 

incloent visita de Waitomo Caves, dinar graellada a 

Roseland Farm Restaurant, visita de Redwood Forest 

Tree Walk, visita Waiotapu Thermal Wonderland i 

visita de Te Puia amb sopar hangi maori i danses 

típiques 

 2 nits al Novotel Lakeside Rotorua 4 * en superior lake 

view amb esmorzar americà 

 Passatge aeri AKL / CHC a Air New Zealand inc 1 

maleta 23 kgs 

 3 nits d'allotjament a Novotel Lakeside Queenstown 4 * 

en standard Alpine King/twin amb esmorzar americà 

 Creuer en vaixell a vapor TSS Earnslaw i te de la tarda a 

la granja Walter Peak, i demostració dels tipus de llana i 

els gossos pastors d'ovelles 

 Full day tour xàrter a Milford Sound incloent dinar 

bufet i guia de parla hispana 

 Excursió de Queenstown i voltants, xàrter amb guia de 

parla hispana, incloent visita Arrowtown, i degustació 

de 3 vins i visita del celler en Gibbston Valley Winery 

& Cheesery amb dinar 

 Ticket telefèric a Bob s Peak i sopar bufet 

 Excursió xàrter amb guia de parla hispana de 

Queenstown a Mt Cook i Christchurch incloent dinar a 

Mt Cook 

 1 nit a Mt Cook a l'Hermitage Hotel 4 * esmorzar, amb 

sopar i dinar 

 2 nits a l'Hotel Novotel Christchurch 4 * amb esmorzar 

americà 

 City tour xàrter de Christchurch 4 h amb guia de parla 

hispana + dinar al Restaurant Curator 's del Jardí 

Botànic 

 Impostos GST 15% Nova Zelanda 

 4 nits al The Grace Hotel Sydney en habitació superior 

amb esmorzar bufet 

 Full day tour de Blue Mountains National Park incloent 

un jardí, visita Featherdale Wildlife Park, dinar a Hydro 

Majestic, visita Yengo Gardens de Mt Wilson, i 

Fantasia Cruise de retorn des Parramatta a Sydney pel 

Rio i badia, amb guia de parla hispana 

 Creuer Captain Cook per la badia de Sydney, amb dinar 

seafood bufet 

 City tour de Sydney 4 h amb guia local de parla hispana 

 Tour d'1h de la Sydney Opera House amb guia de parla 

hispana 

 3 nits al Pacific Cairns 4 * en habitacions superiors amb 

esmorzar americà 



 

 
 

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. 
 
 
 
 

 

 Creuer Ocean Spirit Michaelmas Cay incloent trasllats 

privats des de l'hotel, guia de parla hispana, 

morning/afternoon tea i dinar, passeig en 

semisumergible, EMC fee, passeig a peu amb biòleg 

marí per l'illot per veure els ocells, equip de snorkel, 

vestit de lycra i armilles de flotació 

 Tjapukai FIRE BY NIGHT (sopar i espectacle cultural 

aborigen) amb trasllats privats i guia de parla hispana 

 Tour de 8 h incloent guia de parla hispana local, 

Kuranda Scenic Railway i Rainforestation Nature Park 

amb l'Army Duck, Hartley 's Crocodile Adventure Park, 

esmorzar bufet 

 3 nits al The Savoy Hotel on Little Collins Melbourne 4 

* en habitacions superiors amb esmorzar bufet 

 City tour de Melbourne 4 h xàrter amb guia de parla 

hispana incloent Eureka Skydeck 88 

 Excursió de dia sencer a Great Ocean Road en bus 

xàrter amb guia de parla hispana, incloent dinar 2 plats a 

Apollo Bay 

 Porters hotels d'Austràlia 

 Impostos Austràlia GST 10% 

 Assegurança d'assistència en viatge 

 Documentació digitalitzada en l'espai personal CLUB 

KAREBA 

 Assistència 24 hores durant el viatge 
 

 

 

 

No inclou 
 

 Vols internacionals 

 Vols domèstics 

 Begudes durant els àpats (excepte on s'especifica) 

 Propines 

 Assegurança opcional amb ampliació de cobertures i 

cancel·lació 

 Qualsevol servei no especificat com a inclòs



 

 

Informació addicional 
 

Documentació i visats 

Cal passaport en regla, amb vigència mínima des de la data de sortida de 3 mesos. 

Cal visat per entrar a Austràlia. 

El visat es pot sol·licitar de forma gratuïta el eVisitor (subclass 651). Aquest visat és vàlid per a 3 mesos: 

https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/651- 

 

Expressa recomanació de no portar cap tipus de menjar, carn, embotits, formatge o similars, ni tan sols envasats 

al buit. Es prohibeix expressament l'entrada al país amb productes d'origen animal, fruites, plantes, llavors i 

qualsevol menjar que pogués contenir malalties. En arribar al país s'ha de completar un formulari indicant si es 

porta alguna d'aquestes coses. A l'aduana realitzarà una revisió de l'equipatge i en cas de trobar efectes prohibits, 

s'aplicaran multes d'elevada quantia. En cas de dubte, consultar els requisits de duanes. 

https://www.australia.gov.au/information-and-services/passports-and-travel/customs-and-quarantine 

Per Nova Zelanda, a partir d'octubre 2019 necessitarà tramitar una ETA (Electronic Travel Authority) online 

amb un cost d'entre NZD 9 i NZD 12:50 pp almenys 72 hs abans del viatge i pagar juntament amb aquesta el nou 

tourist tax NZD 35 pp. Per tramitar la ETA es requereix nom, número de passaport, data de naixement, passaport 

biomètric o foto del passaport. Aquest tràmit es realitza en línia. S'ha eliminat la targeta de sortida del país que 

s'omplia manualment. 

 

Sanitat i vacunes 

No hi ha cap vacuna obligatòria per entrar al país. Per a aquells que necessitin prendre alguna medicació especial, 

es recomana portar la quantitat necessària per a tot el viatge. 

Kareba 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 Ministeri de Sanitat, Consum i 

Benestar Social 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/ 

 

Divisa 

La moneda d'Austràlia és el dòlar australià. Es pot utilitzar efectiu o targetes de crèdit tant en restaurants com en 

la majoria dels comerços. Trobarem caixers automàtics (ATM) en pràcticament tot el recorregut. 

La moneda de Nova Zelanda és el dòlar neozelandès i es pot canviar a destinació. Les targetes de crèdit són 

àmpliament admeses com a mitjà de pagament. 

 

Clima 

Austràlia presenta un clima temperat la major part de l'any, però això pot variar degut a la mida del continent. 

Els estats del nord generalment tenen un clima càlid gairebé tot el temps, mentre que els estats meridionals tenen 

hiverns més freds. Austràlia és també un dels continents més secs de la terra, amb una mitjana anual de 

precipitacions de menys de 600 mm. Igual que en tots els països de l'hemisferi sud, les estacions de l'any a 

Austràlia són oposades a les de l'hemisferi nord. De desembre a febrer és estiu, de març a maig és la tardor, de 

juny a agost és hivern i de setembre a novembre és primavera. 

 

El clima de Nova Zelanda és temperat, majoritàriament per la proximitat d'aquest país a les seves costes, però 

amb unes precipitacions que són moderadament altes i amb moltes hores de sol. La zona més al nord té un clima 

subtropical a l'estació d'estiu i les seves zones alpines de l'interior de l'illa Sud pot arribar a assolir els 10 graus a 



 

 

l'hivern. Els mesos de més calor són gener i febrer. Juliol és el mes més fred de l'any. La seva temperatura màxima 

a l'estiu és de 20 i 30 graus. 

 

Electricitat 

 
 

 

Allotjament 

Auckland: Heritage Auckland 4.5* 

Rotorua: Novotel Lakeside Rotorua 4* 

Queenstown: Hotel Novotel Lakeside Queenstown 4* 

Christchurch: Hotel Novotel Christchurch 4* 

Sydney: Hotel The Grace 4.5* 

Cairns: Hotel Pacific Hotel Cairns 4* 

Melbourne: The Savoy Hotel at Little Collins 4* 

 

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. 

 

Equipatge Recomanat 

Durant el viatge es passa per diferents zones climàtiques. Al nord farà calor durant el dia i durant la nit. Al sud 

les temperatures poden ser molt més fredes. Es recomana consultar la meteorologia abans de començar el viatge 

per portar roba adequada al temps fred, humit o amb vent (almenys un folre polar i un impermeable per la pluja) 

i roba més lleugera, així com vestit de bany, una motxilla petita per les coses del dia, protecció solar i ulleres de 

sol. La roba serà informal i el calçat còmode i resistent per fer caminades fàcils. Hi haurà instal·lacions per rentar 

la roba en tots els llocs on anem a passar la nit. 

 

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 c/ Colom, 48 - 08201 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, 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. 

NOTA: CANCEL·LACIÓ DINS DELS 60 DIES INCORREN PENALITAT EN ELS HOTELS DE NOVA 

ZELANDA I DINS DELS 30 DIES, INCORREN PENALITAT A AUSTRÀLIA. 

 

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: Telèfon de contacte: 

e-mail: 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. (*) 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 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 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, KAREBAVIATGES, 

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. 

  

 KAREBAVIATGES, 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 

perKAREBAVIATGES, 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:KAREBAVIATGES, 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) 

 


