
 

 

 Colòmbia amb Smiles 

 

Informació 

         

Colòmbia, la terra on els Andes ancoren les 

seves arrels per a des d'allí recórrer el 

continent Sud-americà, on l'Oceà Pacífic 

abraça el Mar Carib, i on el desert s'acosta 

tímidament a l'Amazones. 

 

17 dies / 16 nits 

 

Del 2 al 18 d’Agost 2022 

 

Guia/Autor 

@Annita.Smiles 

 

Grup Mín.10 / Màx.20 

persones 

Preu 

Des de 2.895 € + taxes 

Vols inclosos 

 

Dades bàsiques 

 

Tipus de viatge Transports utilitzats Atractius principals 
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Dies Itinerari Àpats Allotjament 

02/08 Vol ciutat d'origen – Colòmbia – Medellín - Hotel 

03/08 Medellín – Nuquí E / D / S Hotel 

04/08 Nuquí E / D / S Hotel 

05/08 Nuquí E / D / S Hotel 

06/08 Nuquí – Medellín - Graffitour Comuna 13 E  Hotel 

0708 Imperdibles de Medellín - Tour La memòria E Hotel 

08/08 Medellín - Armènia E Hotel 

09/08 Vall del Cocora – Salento – Filàndia E / D Hotel 

10/08 Armènia - Bogotà  E  Hotel 

11/08 Bogotà – Santa Marta E  Hotel 

12/08 Tayrona E / D Hotel 

13/08 Poble Kogui Seiwiaka – Tubing Palomino E / D Hotel 

14/08 Tayrona – Cartagena (256 km / 5 hs)  E  Hotel 

15/08 Cartagena E / D Hotel 

16/08 Cartagena E Hotel 

17/08 Cartagena - Vol a ciutat d'origen E  A bord 

18/08 Arribada a ciutat d'origen - - 

 

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



 

 

Itinerari

DIA 1 (02 Agost): Vol ciutat d'origen – Colòmbia – 

Medellín 

Sortida en vol regular amb destinació Colòmbia fent 

escala a Bogotà. Aterrem a l'aeroport Internacional José 

María Córdova, ubicat a 45Km de la ciutat de Medellín. 

Esperant-nos a l'aeroport estarà el nostre coordinador de 

logística a Colòmbia. Trasllat amb minibús a l'hotel a 

Medellín amb una breu introducció al viatge i l'actualitat 

del país. Allotjament. 

 

DIA 2 (03 Agost): Medellín – Nuquí (E/D/S) 

Esmorzar. Trasllat a l'aeroport local de Medellín, sortim 

de l'aeroport Olaya Herrera, el vol és a les 10am. 

Arribarem a l'aeroport de Nuquí a les 11 am 

aproximadament. Passarà un dels nostres guies experts 

per iniciar un viatge pel Pacífic Colombià. L'aventura 

comença amb una navegació en llanxa fins a les platges 

de Guachalito, on hi ha el paradís amagat de Colòmbia. 

Després de l'arribada i registre a l'hotel, tindrem temps 

lliure per descobrir el lloc envoltat de belles platges i de 

selva i mar. Us lliurarem una guia de viatge perquè 

sàpiguen què podrien fer aquest dia pel vostre compte, 

tenint en compte l'hora de l'arribada a Guachalito. Els 

rebrem amb una refrescant beguda i dinar. Activitat de 

ioga al capvespre amb Annita. Allotjament. 

 

DIA 3 (04 Agost): Nuquí (E/D/S) 

Abans d'esmorzar, Annita proposarà un entrenament a la 

platja. Esmorzar per començar amb energia. Després, en 

companyia dels millors amfitrions, ens embarcarem en 

una expedició fascinant i inoblidable. A Nuquí arriben 

les balenes geperudes per descansar, aparellar-se i donar 

a llum. Busquen la calidesa i la tranquil·litat de les aigües 

de l'oceà Pacífic durant la migració des de l'Antàrtica. 

Serà una de les millors experiències que ens endurem de 

Nuquí perquè és tot un espectacle on el teló és la fauna i 

flora d'aquest paradís. Veure les balenes ballar amb les 

cries i escoltar-les cantar faran posar els pèls de punta. 

Com que és una experiència totalment natural dependrà 

de les condicions climàtiques l'hora de sortida de 

l'experiència. No es poden garantir albiraments exitosos 

a totes les sortides. En acabar la sortida arribem a l'hotel 

per dinar un deliciós plat de la regió. Tarda lliure per 

continuar descobrint el lloc. Allotjament. 

 

DIA 4 (05 Agost): Nuquí (E/D/S) 

Abans d'esmorzar, ioga o meditació al jardí de l'hotel. 

Després, un bon esmorzar típic. Aquest dia farem un 

recorregut per un corriol natural amb arribada a la 

Cascada de l'Amor on podrem gaudir d'un bany 

refrescant al pou Blau. Aquest paradís és perfecte per 

meditar a ritmes de sons del mar, rius i selva, recarregar 

i atreure la millor energia i buscar l'equilibri d'un mateix 

on gaudiran de la bella simbiosi entre platja i selva, 

també mitjançant una caminada que finalitza en un 

revitalitzant bany d'aigües termals i on podrem fer-nos 

una mascareta amb fang sofredat per donar vida a la pell. 

En arribar novament a l'hotel ens esperarà un deliciós 

plat de la regió. Temps lliure fins al sopar. Us 

recomanem deixar les coses llestes a la nit perquè el dia 

de demà tinguem temps de fer una última volta abans del 

retorn. Allotjament. 

 

DIA 5 (06 Agost): Nuquí – Medellín - Graffitour 

Comuna 13 (E) 

Caminada o running matutí. Esmorzar. El vol de tornada 

és a les 11 am. Si voleu matinar, podeu fer una última 

volta i gaudir d'una tranquil·la caminada per la vora de la 

sorra on colpegen les onades o simplement estar en 

sintonia amb la natura i contemplar com el cel es 

reflecteix a l'immens mar. El trasllat de l'hotel a 

l'aeroport es farà novament amb llanxa per agafar el vol 

a la ciutat de Medellín novament. Recepció a l'aeroport i 

check in a l'hotel. A la tarda tindrem un recorregut per la 

Comuna 13, coneguda per la gran varietat d´art urbà de 

la mà d´un dels seus artistes de la comunitat. El grafit no 

té un valor exclusivament artístic i cultural, és una forma 

d'expressió política. Aquest recorregut ens brinda una 

visió de la història i la vida quotidiana en aquesta àrea i 

la importància de l'art de carrer per a la comunicació 

social i la identitat. Allotjament. 

 

DIA 6 (07 Agost): Imperdibles de Medellín - Tour La 

memòria (E) 

Ioga o pilates abans d'esmorzar. Esmorzar a l'hotel. A les 

9 el nostre guia ens recollirà per portar-nos a conèixer els 

llocs més interessants de la Ciutat de l'Eterna Primavera, 

Medellín. Explorarem el centre històric de Medellín i 

escoltarem a músics locals tocar la tradicional Guasca 

mentre visitem el Parc Berrío. Des del centre de Medellín 

caminarem fins a la famosa Plaça Botero amb una 

exposició de l'artista colombià Fernando Botero. Les 

escultures són ara un emblema de la ciutat. Amb el 

metrocable pujarem a la comuna de Santo Domingo, una 

de les zones més afectades per la violència i el 

paramilitarisme a Medellín. El metrocable va ser 

construït perquè el centre fos accessible per a la gent que 

viu a la perifèria de Medellín. Això permet als visitants 

conèixer la vida de la població més marginada. Gaudint 

aquesta vista espectacular aprendrem més sobre la 

transformació de Medellín: d'una de les ciutats més 

perilloses del món a un gresol de cultures amb la gent 

més amable i càlida del món. Després de dinar 

continuarem amb el nostre recorregut per la 



 

 

transformació. El museu "Casa de la Memòria" és un 

centre de recerca del conflicte urbà de les darreres 

dècades i ofereix informació exclusiva sobre aquesta part 

controvertida de la història de la ciutat. A diferència 

d'altres museus de memòria al món, preocupats per 

trobar maneres de guarir la relació d'un país sobre el seu 

passat (guerra o dictadura), la "Casa de la Memòria" es 

preocupa per la memòria d'un conflicte que encara és 

viu . Avui és un lloc d'esperança i una fita de la 

transformació social a Medellín. Allotjament. 

 

DIA 7 (08 Agost): Medellín - Armènia (E) 

Entrenament total bodi. Després de l'entrenament, que és 

opcional com tots els altres, esmorzar i un bon cafè. De 

bon matí tindrem el trasllat a l'aeroport de Medellín per 

agafar el vol amb destinació a la ciutat d'Armènia, on ens 

estaran esperant per portar-nos a una finca tradicional 

cafetera. Amb la companyia del nostre guia tindrem el 

recorregut per la cultura cafetera. Constitueix un viatge 

fantàstic, dinàmic i mític per la història del cafè, la 

colonització antioquenya i la participació a la feina del 

caficultor, donant a conèixer tot el procés del gra en una 

autèntica finca cafetera Allotjament. 

 

DIA 8 (09 Agost): Vall del Cocora – Salento – Filàndia 

(E/D) 

Segons com anem de temps i energia, començarem amb 

alguna activitat física breu. A les 9 am, després de 

l'esmorzar a l'hotel, començarem la visita al municipi 

Padre del Quindío, per ser el municipi més antic del 

departament, podeu gaudir d'un recorregut colorit pels 

seus carrers artesanals, visita al mirador de la Creu i 

recorregut per la Vall de Cocora, on es poden apreciar les 

ostentoses palmes de cera (arbre nacional). Gaudirem de 

la seva bonica natura, gran varietat de flora i fauna, via 

d'accés als cims del Parc Nacional Los Nevados i 

assaborirem la truita, plat típic de la regió. Continuarem 

amb la visita a Filàndia, població del nord del 

Departament del Quindío. És un municipi tradicional i 

colorit, on gaudirem amb la seva arquitectura típica, les 

artesanies i els restaurants. També anirem al mirador de 

Filàndia, ubicat en lloc privilegiat des d'on veure les 

ciutats del Quindio, Pereira, pobles de la Vall del Cauca. 

D'acord amb el clima és possible observar Los Nevados. 

Trobareu llocs on us oferiran cafè orgànic produït a la 

regió. Allotjament. 

 

DIA 9 (10 Agost): Armènia - Bogotà (E) 

Esmorzar a Armènia. De bon matí ens traslladarem a 

l'aeroport pel nostre vol a la ciutat de Bogotà. Bogotà és 

la capital i la ciutat més poblada de Colòmbia. És un punt 

de convergència de persones de tot el país, així que és 

diversa i multicultural, i s'hi combinen allò antic i allò 

modern. Gaudirem un dia explorant el millor de la ciutat, 

visitarem el Museu de l'Or, el Museu Botero, Cerro 

Monserrate, coneixerem el procés de pau. Annita ens 

proposarà un sopar en un lloc molt especial i si hi ha 

ganes de marxa, sortirem a ballar. Allotjament. 

 

DIA 10 (11 Agost): Bogotà – Santa Marta (E) 

Esmorzar. Trasllat a l'aeroport de Bogotà i vol a Santa 

Marta. Fundada el 29 de juliol de 1525, Santa Marta va 

ser una de les primeres ciutats de Colòmbia i per tant una 

de les més antigues del continent sud-americà. Des de 

l'aeroport ens traslladarem a l'hotel a l'àrea del Parc 

Tayrona, ubicat a la costa Atlàntica de Colòmbia, a 48 

quilòmetres de Santa Marta. El parc nacional abasta una 

àrea de 15.000 hectàrees, de les quals el 75% 

constitueixen terra ferma, la resta és territori marí. En 

algun moment del dia Annita proposarà fer un 

entrenament total body. Allotjament. 

 

DIA 11 (12 Agost): Tayrona (E/D) 

Esmorzar. Coneixerem un dels llocs més bonics de Santa 

Marta: el Parc Nacional Natural Tayrona, al sector de 

Cap San Juan. Gaudirem de platges com Arrecife, la 

Piscina Natural, Arenilla i Cap San Juan. Aquest pla és 

ideal per a aficionats a les caminades en plena natura, 

conèixer diferents espècies de fauna i flora, banyar-se al 

mar i relaxar-se amb l´espectacle d´unes aigües 

intensament blaves. Allotjament. 

 

DIA 12 (13 Agost): Poble Kogui Seiwiaka – Tubing 

Palomino (E/D) 

Dissenyat pels amants de la cultura i aventura. 

Coneixerem un poble indígena Kogui i ens lliscarem 

flotant amb un pneumàtic (tubing) pel Rio Palomino fins 

a la desembocadura al mar. Caminarem durant dues 

hores pel bosc de selva humida amb zones a l'ombra i 

algunes assolellades. Entorn natural, envoltat de flora 

local i arbres fruiters. Visitarem el poble indígena de 

Seiwiaka, on coneixerem la seva cultura i serem 

testimonis de la forma de vida de les comunitats kogui 

de la Sierra Nevada de Santa Marta. Durant el recorregut 

al riu contemplarem diferents paisatges de la imponent 

serra, la muntanya litoral més alta del món. Allotjament. 

 

DIA 13 (14 Agost): Tayrona – Cartagena (256 km / 5 

hs) (E) 

Esmorzar. Ens traslladarem a la bella ciutat de 

Cartagena, fundada el 1533 amb el nom de Cartagena de 

Indias, nom que va conservar fins a finals de l'època 

colonial i els començaments de la República. Només 

caminar a través dels seus extraordinaris carrers és 

suficient per comprendre per què Cartagena es troba a la 

llista de Patrimonis Mundials de la UNESCO. A la nit 

assistirem a una classe de xampeta, gènere musical i 

cultural colombià, l'origen de la qual es remunta a llocs 

com Sant Basili de Palenque, un poble a prop de 

Cartagena creat per esclaus que van aconseguir alliberar-



 

 

se dels seus amos durant el segle XVII. Després de la 

classe de xampeta tindrem l´alternativa d´una nit de festa 

en un dels bars de la ciutat. Allotjament. 

 

DIA 14 (15 Agost): Cartagena (E/D) 

Running per la muralla. Esmorzar. Tindrem un dia de 

relax, sol i mar al Parc Nacional Natural Illes Corals del 

Rosario al Mar Carib, ubicat a 45 km al sud-est de la 

badia de Cartagena i a una hora de viatge amb vaixell. 

Aquest és un dels 46 parcs nacionals de Colòmbia i va 

ser creat per protegir un dels esculls de corall més 

importants del litoral caribeny colombià. El viatge serà 

en una embarcació privada i equipada amb bany, música, 

inclou begudes, snacks, fruites i equip per a snorkelling. 

En tornar a l'hotel, programarem una activitat física 

dirigida per relaxar el cos després d'un dia de sol i platja. 

Nit lliure per gaudir del Carib des d'una de les terrasses 

dels bars de la ciutat emmurallada. Allotjament. 

 

DIA 15 (16 Agost): Cartagena (E) 

Activitat física dirigida, opcional, com totes. Esmorzar. 

Al matí, ens dirigirem a La Boquilla, un petit poble de 

pescadors ubicat a 7 km al nord de Cartagena. La 

Boquilla es troba a l'extrem nord d'una estreta península, 

vorejada pel mar per una banda i la Ciénaga de Tesca per 

l'altra. Realitzarem un recorregut en canoa de fusta pel 

bosc de manglar, durant aquest viatge, veurem algunes 

aus natives i migratòries i aprendrem sobre la flora i una 

altra fauna que es troba en aquest ecosistema. Aprendrem 

tècniques de pesca locals, com llançar una xarxa i 

col·locar trampes per crancs. Després d'aprendre a pescar 

al manglar, gaudirem d'un dinar tradicional. Coneixerem 

com es prepara la tradicional jaiba i gaudirem d'un 

deliciós dinar popular al llarg de la costa del Carib de 

Colòmbia. Com és la darrera nit, ens posem guapos i 

guapes i marxem a sopar i festa de comiat. Allotjament. 

 

DIA 16 (17 Agost): Cartagena - Vol a ciutat d'origen 

(E) 

Meditació. Esmorzar. Trasllat a l'aeroport de Cartagena 

per agafar el vol de tornada a la nostra ciutat d'origen. Nit 

a bord. 

 

DIA 17 (18 Agost): Arribada a ciutat d'origen 

Arribada a la nostra ciutat d'origen i fi dels serveis. 

 

*Àpats: E=Esmorzar; D=Dinar; S=Sopar 



 

 
 

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. 
 
 
 
 

 

Preus 

 

Preu per persona: 2.895 € - Grup en base a 14 persones 

 

Taxes aèries no incloses: 471 € 

 

Número de persones grup Preu per persona 

14 persones o més 2.895 € 

10-13 persones 2.995 € 

 

Sortides 2022 

Agost: 2 

 

 

Preus en base a la moneda local del país, calculats en el moment de publicació del viatge. Qualsevol fluctuació de la 

moneda podria afectar al preu final del viatge. En aquest cas serà comunicat amb suficient antelació al client. 

Preus basats en tarifa aèria subjecta a disponibilitat en el moment de fer la reserva en ferm. Consulteu disponibilitat. En 

cas que la classe o companyia aèria no estigués disponible es proporcionarà alternativa. 
 

 
 

El preu inclou / no inclou

Inclou 

 Vols internacionals i domèstics 

 Trasllats des de i cap als aeroports 

 Recepció i xerrada informativa a càrrec del nostre 

coordinador local 

 Guía local professional de turisme durant tot 

l'itinerari 

 Allotjament en hotels especificats amb esmorzar 

 Dinars i sopars especificats a l'itinerari 

 Transport terrestre privat 

 Entrades a totes les atraccions turístiques enunciades 

en l'itinerari 

 Visites i experiències locals descrites en l'itinerari 

 4x4 privat pel trajecte P.N. Tayrona – Inici Trekking 

Refugi – P.N. Tayrona 

 Embarcació privada per la visita a les Illes del 

Rosario 

 Assegurança d'assistència en viatge amb 

cobertures de cancel·lació fins a 1.500€ (Info 

de l'assegurança) 

 Documentació digitalitzada a l'espai personal 

CLUB KAREBA 

 Assistència 24 hores durant el viatge 

 

 

 

 

No inclou 

 Taxes aèries (consultar a l'apartat preus) 

 Dinars i sopars no especificats a l'itinerari 

 Propines i despeses no especificades a 

l’itinerari 

 Assegurança opcional amb ampliació de 

cobertures i cancel·lació 

 Qualsevol servei no especificat com inclòs 

https://www.karebaviatges.com/assets/uploads/e7588-vcomplet-plus-catala.pdf
https://www.karebaviatges.com/assets/uploads/e7588-vcomplet-plus-catala.pdf
https://www.karebaviatges.com/assets/uploads/e7588-vcomplet-plus-catala.pdf
https://www.karebaviatges.com/assets/uploads/e7588-vcomplet-plus-catala.pdf


 

 

Informació addicional 

AUTOR I GUIA DEL VIATGE 

Anna Pérez (Sabadell, 1984) és mestra d'educació física, entrenadora personal i 

orientadora emocional, coneguda públicament com a Annita Smiles. El 2008, 

aprofitant que li van concedir una beca per estudiar anglès a Califòrnia, va 

demanar una excedència d'un any i va emprendre un viatge en què va recórrer 

Mèxic i Centreamèrica. Aquesta experiència li va proporcionar el creixement 

personal més gran de la seva vida. Va aprendre a moure's lleugera d'equipatge i, 

el més important, a preparar el millor guacamole sobre la faç de la Terra. Tot i que 

ha continuat descobrint països a Àsia i la resta d'Amèrica, no ha deixat de tornar 

a Guatemala. Ara ha dissenyat aquest viatge adreçat a persones aventureres, 

esportistes, somiadores, obertes, curioses i apassionades de la natura i les cultures. 

"El propòsit —diu Anna— és viatjar amb la humilitat a la motxilla, desaprendre 

per aprendre i deixar-nos meravellar per les maneres de viure i de veure el món 

que coexisteixen al cor de l'univers maia". 

Documentació i visats 

Per entrar a Colòmbia es requereix el passaport en vigència. No es requereix visat per entrar al país. 

 

Sanitat i vacunes 

No hi ha cap vacuna obligatòria per entrar al país. Malgrat tot, per entrar al Parc Nacional Tayrona i per la costa 

pacífica (Chocó) és obligatori vacunar-se contra la febre groga (recordi que la vacuna s'ha de tenir amb un mínim 

de 15 dies abans d'arribar a la zona). El tractament per a la malària es recomana per les regions de l'Amazones i 

el Pacífic. 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 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 local és el Peso Colombiano (COP). Recomanem fer el canvi de divises sempre en oficines de canvi. 

Per als primers dies del nostre viatge recordi portar efectiu en euros o dòlars per canviar a destí. Les targetes 

Visa, Mastercard i American Express són acceptades a les principals ciutats. 

 

Clima 

Colòmbia te una uniformitat de clima durant tot l'any tot i que sí existeixen temporades seques (de desembre a 

gener i de juliol a agost) i temporades humides (d'abril a maig i d'octubre a novembre). Malgrat la uniformitat sí 

trobem diferents tipus de climes relacionats amb la diversitat topogràfica. El Pacífic, Santa Marta i Cartagena 

tenen un clima càlid on les temperatures superen els 28 graus. A Medellín o Salento trobem un clima temperat 

amb temperatures entre 17 i 24 graus. A Bogotà en canvi trobem un clima més fred amb una temperatura de 12 

i 17 graus. A més trobarem zones tropicals, selva, erms i glaceres. 

 

Electricitat 

A Colòmbia el voltatge de la corrent és de 110 V i la freqüència de 60 Hz. Els endolls són de tipus A / B, són 

dos endolls d'entrada plans o amb un endoll de tercera ronda. Recordeu portar un adaptador i verificar que els 

seus elements personals funcionen en 110V. 



 

 

 
 

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. 

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 

a www.ebookfute.com/es  la guia de la destinació en format electrònic. 

Seguretat 

Consulteu el web del Ministeri d'Assumptes Exteriors: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Recomendaciones

DeViaje.aspx 

 

Reserva del viatge 

Existeixen 3 maneres de formalitzar la inscripció del viatge: 

1. Per telèfon: 93 715 66 59 

2. Per correu electrònic:kareba@karebaviatges.com 

3. Presencialment, a les nostres oficines: Kareba Viatges c/ Colom, 48 - 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 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 

 

https://www.alhenamedia.info/
http://www.ebookfute.com/es


 

 

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&#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) 

 


