Sudàfrica fly & drive
Informació
Sudàfrica és un destí que no decep. Ideal per als que
busquen la varietat que comporta el continent
Africà. Parcs nacionals, desert, muntanyes... un
viatge on podem combinar la natura en estat pur amb
la diversitat de la seva població i cultura.

14 dies / 13 nits
Sortides diàries fins 30
Setembre
Sense guia

Grup Mín.2 persones

Preu
2.110 €
Vols no inclosos

Dades bàsiques
Tipus de viatge

Transports utilitzats

Atractius principals

Dies

Itinerari

Àpats

Allotjament

01

Arribada a Cape Town

-

Hotel

02

Cape Town

E

Hotel

03

Cape Town

E

Hotel

04

Cape Town

E

Hotel

05

Cape Town - Oudtshroon

E

Hotel

06

Oudtshroon – Knysna

E

Lodge

07

Knysna - Tsitsikamma

E

Hotel

08

Tsitsikama – Port Elisabeth

E

Hotel

09

Port Elisabeth – Santa Lucía

E

Hotel

10

Santa Lucía

E

Hotel

11

Santa Lucía – Kapama

E

Lodge

12

Kapama

E/D/S

Lodge

13

Kapama – Blyde River Canyon

E

Lodge

14

Blyde River Canyon – Johannesburg

E

-

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

Itinerari
Dia 1: Arribada a Cape Town
Arribada i recollida del cotxe de lloguer, després
partida cap a l'hotel. Temps Lliure. Els recomanem
visitar aquesta ciutat o també poden prendre el
Topples Bus per conèixer la ciutat més en profunditat.
Hi ha atraccions que van des de la part geogràfica fins
a la part històrica, que fan que aquesta ciutat fundada
fa més de 300 anys pugui ser descoberta per vosaltres
des dels començaments Des d'allà recorreran per
l'històric Castell de la ciutat, passant per l'illa Robin
on Nelson Mandela va passar 27 anys de la seva vida
per pensar diferent i buscar la llibertat per al seu
poble, fins als luxosos centres comercials, passant
Victoria & Alfred Waterfront. Després d'aquest
vertiginós dia retorn a l'hotel per allotjament.
Dia 2: Cape Town
Aquest matí, després d'esmorzar, els suggerim visitar
el Table Mountain, avui una de les noves 7 meravelles
del Món Natural. Posteriorment ascendir i poder tenir
una vista impressionant de la ciutat i del Port,
suggerim continuar fins al Cape Point i poder fer una
volta a la Península, rica en paisatges i atractiva des
de diferents i pintorescs punts d'interès. Podran
descobrir al passeig que porta en total uns 120 km
sortint en direcció a la badia de Hout Bay, (Badia de
troncs) originalment aquesta area era una repobla
increïble on els lleopards eren temuts, amb l'avanç de
la civilització la foresta va ser devastada per a la
construcció de les cases i els lleopards van ser
aniquilats per l'home. Suggerim seguir camí via el
Chapmas peak drive una ruta de cornisa
d'espectacular bellesa en camí al cap de Buena
Esperanza. A la vostra arribada al Cap podran gaudir
d'un dinar al Two oceans restaurant el qual té una de
les més belles vistes que puguis imaginar, després de
dinar recomanem fer una passejada pel Cap de Buena
Esperanza i començar el retorn via Simons Town,
bellíssima i petita ciutat ben Victoriana, seu de la base
naval Sud-africana. Posterior a aquest punt podran
tornar i prendre el camí paral·lel al mar, fins a la badia
de Kalk Bay i des d'allà el Boyers drive, camí amb
una vista de la mar única, ja en camí cap a
Muizemberg i posteriorment trobaran ja l'entrada a la
M3 que els portarà al cor de la ciutat. Arribada a
l'hotel i allotjament.
Dia 3: Cape Town
Avui els suggerirem dues alternatives, que realitzin un
passeig per les terres de les vinyes, podran admirar les
belles campiñas, així com la màgia de la ciutat de

Stellenbosh, segona ciutat fundada al cabo. Després
Franschhoek coneguda com la ciutat Gourmet. Podran
apreciar les fantàstiques muntanyes i veure les ciutats
de Paarl o Franshoeck, un esmorzar en algun celler de
la zona, gaudir d'algun bon vi, i perquè no dels
paisatges que són increïblement màgics. Les vinyes de
Cabo són reconeguts mundialment, la qualitat dels
vins és molt ben apreciada a tot el món, des de
l'arribada de hugonotes allà per 1600 els vins sudafricans van anar millorant amb el temps i avui
ocupen un bon lloc en les vinoteques dels millors
restaurants. La segona opció és sortir d'hora en
direcció a Gansbaai (badia considerada santuari de
Tauró Blanc) els recomanem contactar amb nosaltres
per fer reserves, no els suggerim anar pel vostre
compte sense tenir reserves. Allà una experiència
única i difícil de realitzar en altres destinacions, la
trobada amb el gran blanc, és una atracció que porta
gent des de totes les latituds a poder apreciar a aquest
gegant dels mars. L'excursió dura unes 4 hores i
garantit que no es penediran d'aquesta experiència
fantàstica de la trobada amb la vida animal. Retorn a
Cape Town, arribada i allotjament.
Dia 4: Cape Town
Esmorzar i dia lliure. Allotjament.
Dia 5: Cape Town - Oudtshroon
Esmorzar i avui sortirem en direcció a la ruta Jardí
amb una bellesa sense igual i ben anomenada la Ruta
Jardí amb tots els contrastos de colors per la
vegetació. Fan d'aquesta ruta un premi a la vista,
sortida via la ruta 62, coneguda com la ruta 66 de
Sud-àfrica, comparable amb la ruta 66 d'estats units
per la vegetació autòctona i salvatge, coneguda aquí
com flora indígena, en el nostre camí podrem fer una
parada a la pintoresca Barrydale una ciutat amb
reminiscències de l'Holanda antiga. Suggerim dinar
allà. Bufons restaurants pintorescs i molt agradables
per fer el stop del dia. Després seguirem en direcció a
Oudtshroon arribada i allotjament.
Dia 6: Oudtshroon - Knysna
Aquest matí després d'esmorzar recomanem visitar les
coves Cango i el Cango wildlife Ranch. Després
sortida en direcció a Mossel Bay, recomanem si els
interessa fer una parada al Oystrich safari Farm, ja si
després continuació a Mossel Bay, a l'arribar visita a
la ciutat i si ho desitgen poden realitzar novament una
excursió al tauró blanc de la mà de White Shark
Àfrica després continuació a Knysna. Suggerim fer
una parada a Wilderness. Knysna té una Llacuna

d'aigua salada, molt bonica per passar la tarda a bord
d'alguns dels creuers que surten del Waterfront,
gaudiran de la ciutat, posterior hotel i allotjament.
Dia 7: Knysna - Tsitsikamma
Després de l'esmorzar, ja de sortida suggerim fer una
excursió aquàtica en Platenberg bay i potser puguin
veure balenes i dofins depèn l'època de l'any, posterior
sortida cap a Titsisikamma Lodge, si volen interactuar
amb els Elefants, el Knysna Elephant Park és el lloc
(la zona de Knysna va ser poblada per elefants des
dels inicis de la història, amb els avenços de les
civilitzacions ells van ser emigrant cap al nord on avui
es troben majoritàriament al Parc Nacional Addo. En
camí a Tsitsikamma creuaran per un pont on hi ha el
Bunji Jumping més alt de l'hemisferi Sud, si s'animen
l'experiència hi és a l'abast de la mà. Posterior
arribada al allotjament.
Dia 8: Tsitsikama - Port Elisabeth
Esmorzar i recomanem fer una passejada a la boca del
Storm River, allà podran realitzar una caminada i
poder apreciar l'Oceà Índic en la seva esplendor, des
del pont penjant sobre el Rio tempestuós, i suggerim
fer la travessa dels Canoppy trees. Aquesta pràctica de
llançar-se en la copa dels Arbres d'un a l'altre en una
repobla amb Arbres de més de 30 Mts. d'altura és una
cosa excitant i únic. Divertit i per a totes les edats.
Posterior sortida a Port Elizabeth i arribada aprox a
les 18.00 hores i allotjament.
Dia 9: Port Elisabeth - Santa Llúcia
Després de l'esmorzar lliurament del vehicle de
lloguer a l'Aeroport de Port Elizabeth on prendrem el
vol a Durban (vol NO inclòs). Arribada al nou
aeroport Rei Shaka i lliurament d'un Nou automòbil i
des d'allà 3 hores de carretera cap Ghost Mountain
Inn. En camí creuant la Costa de Los Elefantes i
rinoceronts de Kwa Zulu Natal cap a Sta. Lucia,
ubicat al extrema sud del Isimangaliso Wetland Park,
un lloc que és patrimoni de la humanitat, suggerim
allà realitzar un creuer pel estuari, podran veure
cocodrils, hipopòtams i altres espècies com aus mai
vistes amb anterioritat, incloent al Àguila Africana
"Kingfisher" en el seu natural hàbitat. Després
direcció al nou destí veurà unes vistes d'increïble
esplendor arribada i allotjament, 2 hores de cotxe.
Dia 10: Santa Lucia
Aquest matí després d'esmorzar suggerim visitar les
Ubombo Mountains, que ofereixen vistes sobre el
Llac Jozini. Al capvespre es pot veure com el cel es
converteix en un entapissat de diversos colors. A la
tarda suggerim la visita a alguna vila Zulu on podran
veure com encara viuen en el seu món. Retorn a

l'hotel i allotjament.
Dia 11: Santa Lucia - Kapama
Avui després d'esmorzar sortirem cap al Nord dues
alternatives via Swazilàndia o bé vorejant Swazilàndia
fins a arribar al sud del parc Nacional Kruger per
després continuar a Hayziview i des d'allí a Kapama
que està a només 30 km de Hoedspruit. Aquesta és la
part més extensa del recorregut, vam suggerir sortir
d'hora a les 08.00 aproximadament. Arribada a
Kapama Game reserve (allotjament al River Lodge) o
similar, si arriben abans de les 15.30 hores faran el
primer Safari després sopar i allotjament.
Dia 12: Kapama
Esmorzar i avui tindrem el primer safari al matí, una
experiència única sortiran en vehicles completament
oberts i el safari dura unes 3 hores allà podran
apreciar després d'algun temps de recerca, la trobada
amb la vida salvatge, lleons, girafes, rinoceronts,
búfals , elefants tots ells en el seu hàbitat a on
pertanyen en llibertat! Retorn al lodge per esmorzar,
posterior gaudir de temps lliure. Posterior dinar, relax
i cap a les 16.30 sortida un nou i excitant safari, retorn
sopar i allotjament.
Dia 13: Kapama - Blyde River Canyon
Esmorzar i sortida amb direcció a Blyde River
Cannyon, increïble bellesa natural. El Blyde River
Canyon un dels 3 canons més imponents del món.
Entre avui i demà podran recórrer i gaudir del
Panorama Route, El més espectacular estret. Veuran
en els pròxims 33 kms, els quals comencen "Bourke 's
Luck Potholes" i finalitza "Three Rondavels". Sempre
depenent del factor climàtic. També podran apreciar
la meravellosa Finestra de Déu i les Cataractes Mac
Mac. Allotjament.
Dia 14: Blyde River Canyon - Johannesburg
Esmorzar i experiment d'una sensació única. La flora i
la fauna en el seu conjunt hauran fet que l'experiència
hagi estat màgica. Sortida en direcció a Johannesburg
i ja finalitzant el viatge Arribada a Johannesburg i fi
dels serveis.

Notes:
En cas de desitjar passar una nit a Johannesburg,
consultar preu de la nit extra.
En cas de voler substituir una nit en ciutat del Cap
per una nit a Swazilàndia el preu seria el mateix.

Preus
Preu per persona: 2.110 € -Grup en base a 2 persones
Sortides:
Sortides diàries fins el 30 de Setembre

Els preus es basen en dòlars americans (USD). La conversió a euro s'ha realitzat en base el tipus de canvi a data 01/02/18,
qualsevol variació pot repercutir en el preu final del viatge, que serà comunicat amb suficient antelació.

El preu inclou / no inclou
Inclou
-

Allotjament en hotels seleccionats amb esmorzar i
impostos
Allotjament en Reserva privada a Kapama en pensió
completa (sense begudes)
Safari a la reserva de Kapama
Cotxe Toyota Corolla per a 2 passatgers o Ford Everest
o similar per a 4 passatgers amb km il·limitat i
assegurança a tercers
Assegurança d'assistència en viatge
Documentació digitalitzada en l'espai personal del
CLUB KAREBA
Assistència 24 hores durant el viatge
Karebo acompanyant

No inclou
-

Vols internacionals
Taxes aèries
Taxes de Drop Off (1200 ZAR)
Dipòsit de garantia (2900 ZAR reemborsable al tornar el
cotxe)
Menjars i sopars no esmentats en l'itinerari
Begudes en els menjars o sopars inclosos
Assegurança opcional amb ampliació de cobertures i
cancel·lació
Propines i extres personals
Qualsevol servei no especificat com inclòs

Les informacions contingudes en aquest dossier, han de prendre's única i exclusivament a títol informatiu, estant subjectes a possibles variacions.
Kareba Viatges declina tota responsabilitat per qualsevol circumstància derivada d'una interpretació errònia de la informació a dalt publicada.
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web.

Informació addicional
Documentació i visats
Es requereix el passaport amb validesa mínima a 30 dies a la data de sortida del país i 2 fulls en blanc. Els
passatgers de nacionalitat espanyola no requereixen visat per a estades inferiors a 90 dies. Tots els menors que
viatgin a/o des Sud-àfrica han d'estar sempre proveïts del seu certificat literal de naixement (original sense data
de caducitat o fotocòpia compulsada de menys de 3 mesos d'antiguitat). El certificat ha d'estar traduït a l'anglès
per un traductor jurat o per l'Ambaixada/Consolat. A més, si viatgen sols, acompanyats per un sol dels
progenitors o per altres adults, han d'estar proveïts d'autorització de viatge (declaració jurada feta davant de
notari o la policia, que inclogui dades de contacte, preferiblement un número de telèfon) i còpia compulsada
dels passaports del progenitor o progenitors que no viatgin amb el mateix. De la mateixa manera, l'autorització
ha d'estar traduïda a l'anglès per un traductor jurat o per Ambaixada/Consolat.
Sanitat i vacunes
No hi ha cap vacuna obligatòria per entrar al país.
Kareba Viatges informa únicament de les vacunes obligatòries per poder entrar al país al que es va a viatjar.
Recomanem consultar sempre amb temps suficient les recomanacions proporcionades pel Ministerio de
Sanidad y consumo a la web:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
També recomanem consultar en el telèfon de Sanitat Respon 902 111 444 o al seu web els diferents centres de
vacunació:
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/organitzacio/adreces_i_telefons/centres_vacunals/
Compartir habitació
El preu dels nostres viatges està indicat per persona en habitació doble. En cas de viatjar sol existeix l'opció de
viatjar en habitació individual pagant el suplement corresponent o sol·licitar l'opció de "compartir habitació".
En aquest cas es compartirà habitació amb un altre viatger/a. En cas que no aparegui company per compartir
habitació el client haurà de llavors assumir el suplement d'individual.
Divisa
La moneda a Sud-àfrica és el Rand. Podem viatjar al país amb Euros i canviar a moneda local en bancs o cases
de canvi autoritzades.
Clima
El clima és molt variable temperat (Sud i zones altes), subtropical (Nord-oest) i semiàrid (part occidental del
país), encara que pot variar lleument depenent de la regió geogràfica. Sud-àfrica té aquest clima suau i temperat
ja que la major part del país està sota la influència dels vents alisis de l'est, que s'originen en l'Oceà Índic.
Aquests vents donen lloc a un clima encara més fred i sec a la regió del Sud-est. Cal tenir en compte que el
nostre hivern és el seu estiu i en el nostre estiu allà és hivern.
Allotjament

Seguretat
Consulteu el web del Ministeri d'Assumptes Exteriors:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Recomendaciones
DeViaje.aspx
Reserva del viatge
Existeixen 3 maneres de formalitzar la inscripció del viatge:
1. Per telèfon: 93 715 66 59
2. Per correu electrònic:kareba@karebaviatges.com
3. Presencialment, a les nostres oficines: Kareba Viatges
c / Colom, 48-08.201 Sabadell
PAGAMENT DE LA RESERVA
En el moment de formalitzar la inscripció es requereix una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.
El pagament es pot realitzar per transferència bancària al següent número de compte:
BANC DE SABADELL: ES33 - 0081-0561 - 1100-0142 - 2853
La inscripció no es considerarà formalitzada fins a la recepció del comprovant bancari de la transferència.
Condicions de cancel·lació
En cas de cancel·lació per part del client, cada passatger haurà d'abonar a Kareba Viatges, la despesa de gestió
(60 €) generada des del moment de la inscripció. Segons la llei de viatges combinats, a més de les mencionades
despeses de gestió i de les despeses de cancel·lació (bitllets no reemborsables, hotels reservats, contractació de
serveis en destí, etc.), el passatger haurà d'abonar una penalització, consistent en el 5% del total del viatge si el
desistiment es produeix entre 11 i 15 dies d'antelació a la data del començament del viatge; el 15% entre els
dies 3 i 10, i el 25% dins de les 48 hores anteriors a la sortida. De no presentar-se a l'hora prevista per la
sortida, no tindrà dret a cap devolució de la quantitat abonada. Des del moment de la confirmació: Bitllets aeris
no reemborsables
Condicions de Pagament
Confirmació i 30 dies abans de la sortida: 40% de l'import del viatge
Entre 15 i 10 dies abans de la sortida: 100% de l'import del viatge

Fitxa d'inscripció - Reserva del viatge
Dades del viatge
Viatge:

Data de sortida:

Habitació
Doble

Individual

Assegurança de cancel·lació (demaneu-nos el resum de les cobertures):
Si, vull contractar l'assegurança

No, no m'interessa l'assegurança

(Si no es marca cap opció, s'entén que el passatger renuncia a l'assegurança de cancel·lació)

Dades personals (Nom i cognoms tal com apareixen al DNI / Passaport)
Nom:

Cognoms:

Adreça:
CP:

Població:

e-mail:

Telèfon de contacte:
Núm. DNI:

Altres passatgers (indiqueu nom, cognoms i DNI)

PAGAMENT DE LA RESERVA
En el moment de formalitzar la inscripció cal deixar una bestreta del 40% del import del viatge. (*) El pagament es pot
fer per transferència bancària al número de compte següent: BANC DE SABADELL: ES33 0081 0561 1100 0142 2853.
La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no es rebi el comprovant bancari de la transferència. (*) Consulteunos la possibilitat de finançar el viatge a 3, 6 i 9 mesos sense interessos.

Condicions generals de contractació
1. Regulació jurídica aplicable
La relació contractual entre l'agència organitzadora i el client es regeix per les
clàusules del contracte de viatge combinat, per la fitxa tècnica del viatge que detalla
el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de
conformitat amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatge
(Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de
contractació (Llei 7/1998, de 13 d'abril). Les parts contractants se sotmeten
expressament a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona per resoldre les
discrepàncies o reclamacions que suscitin la interpretació o l'execució del contracte
de viatge combinat i d'aquestes condicions generals, i renuncien al fòrum propi en
cas que sigui diferent. L'organització tècnica dels viatges publicats en aquest fullet
corresponen a l'agència KAREBA VIATGES SL , que actua sota la marca registrada
de KAREBA VIATGES, agència minorista amb llicència GC - 1312. CIF
B64051402, amb domicili social al carrer Colom, 48 08201 Sabadell.
2. Inscripció al viatge
L'acte d'inscripció en el viatge i la consideració&#186; de reserva exigeix que el
client hagi satisfet un dipòsit del 30 % de l'import total pressupostat, llevat que les
condicions econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d'un altre
import. L'import restant s'haurà d'abonar quan es formalitzi el contracte del viatge
combinat.
3. Modificació del viatge per part de l'organitzador
Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements
essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible
per tal que aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al
reembossament íntegre de les quantitats pagades, o bé acceptar les conseqüències de
la modificació del viatge inicial. En el cas que el client no comuniqui per escrit la
seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació de la modificació,
s'entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte. Es consideren causes
suficients per a la modificació del viatge els casos de força major (circumstància
aliena, anormal i imprevisible) i quan no concorri el nombre de persones exigides per
a la realització del viatge.
4. Condició contractual
La realització del viatge queda condicionada a la inscripció de numero de persones
publicat en cada viatge. En el cas que no es formi aquest grup, l'AGÈNCIA pot
cancel·lar el viatge sense dret d'indemnització per al client sempre que li ho
comuniqui en un termini màxim de 20 dies naturals abans de la data prevista per al
seu començament.
5.Desistiment per part del client
Si el client desisteix del viatge, després de la formalització -almenys- del dipòsit
exigit per considerar ferma la reserva, haurà d'indemnitzar l 'agència de viatges amb
l'abonament de les despeses de gestió ocasionades a l'agència venedora), les despeses
d'anul·lació justificades (ocasionades a l'agència organitzadora i als proveïdors
turístics) i una penalització consistent en el 5% de l'import total del viatge si
l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 10 dies naturals anteriors a la data de
començament del viatge, en el 15% si es produeix entre els 10 i els 3 dies, en el 25%
si desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100% si no es presenta a l'hora prevista
per a la sortida. En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l'anul·lació en
casos de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït
o exigències econòmiques en determinats proveïdors) repercutiran sobre el client
sempre que el contracte n'hagi deixat constància.
6. Preu del viatge
El preu del viatge ofert en el fullet publicitari inclou l'impost sobre el valor afegit
quan és aplicable, i s'entén vigent durant la temporada que s'hi indiqui. El preu pot
ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de sortida en el cas que hi hagi
variacions en el cost dels transports (inclòs el cost del carburant), en les taxes i
impostos referents a determinats serveis (com els d'aterratge, embarcament o
desembarcament en ports i aeroports) i en els tipus de canvi aplicats al viatge. Davant
la variació del preu, el client pot acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o, si
escau, del contracte que hagi formalitzat.
7. Establiments d'allotjament
El contingut i la qualitat dels serveis prestats per l'establiment d'allotjament turístic
són determinats per la categoria turística local especificada al contracte o a la fitxa
tècnica. En cas que aquesta classificació no existeixi, s'ha de deixar constància en el
contracte de la descripció i les característiques pròpies de l'establiment. Els
establiments d'allotjament turístic indicats poden variar sempre dins de la mateixa
categoria, en aquest cas serà comunicat al client, i serà indicat en el dossier definitiu
del viatge. No considerant-se una modificació substancial del viatge, en cas que el
viatger no accepti el canvi d'hotel d'igual o superior categoria, s'entendrà que es tracta
d'una cancel·lació voluntària per part del viatger, amb les despeses de cancel·lació i
penalitzacions corresponents, de conformitat a la clàusula cinquena d'aquest
document.
8. Documentació
El client té l'obligació de portar sempre el document nacional d'identitat i també, en
cas que s'exigeixi, el passaport en els exemplars originals i vigents. L'agència té el
deure d'informar sobre els documents especials (com visats, certificacions mèdiques

de vacunació o sanitat, etc.) que exigeixi el lloc de destinació del viatge per l'entrada
al país, i el clientes sumeix expressament tant la seva tramitació (llevat d'un acord
amb l'agència) com les conseqüències derivades de no portar-los o del fet que no
siguin vàlids. Els clients estrangers s'han d'assegurar que compleixen les exigències
en matèria de visats a fi d'entrar, sortir i circular sense problemes pel país de
destinació, i assumeixen les conseqüències de l' incompliment. Els menors de 18
anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge, firmat pels dos pares,
pel pare que tingui la guarda i custòdia (en cas de matrimonis separats o divorciats) i
pel tutor.
9. Cessió de la reserva
L'AGÈNCIA prohibeix expressament la cessió de la reserva a una 3ª persona.
10. Responsabilitat
L'agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la no
execució o de l'execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció en
la gestió del viatge combinat. No obstant això, quedarà eximida d'aquesta
responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena,
anormal i imprevisible) o un esdeveniment que ni l'agència organitzadora ni els
proveïdors hagin pogut evitar fins i tot havent fet la diligència necessària, o bé quan
la causa sigui imputable al client o a un tercer. El client queda obligat a comunicar a
l'agència organitzadora, tan aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol
incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in situ. En els viatges
de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial sempre que l'alteració
de l'itinerari o la substitució de serveis que estiguin justificades per circumstàncies
climatològiques, per imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de
la limitada infraestructura local. Qualsevol altre alteració de la ruta haurà de ser
aprovada per la unanimitat del grup i consentida expressament per l'AGÈNCIA. En
cas d'incidències en el transport aeri (denegació de vol per qualsevol motiu,
cancel·lacions, canvis o retards de vol, pèrdua, demora o danys a l'equipatge, etc.) el
client es responsable de gestionar les reclamacions dels seus drets com a passatgers al
mateix aeroport on es produeixin. L’Agència Organitzadora declara explícitament
que actua com intermediària entre els viatgers i les entitats o persones que faciliten
els serveis indicats en l'itinerari. Quan el viatge s'efectua amb vehicles propis o
llogats per l'agència Organitzadora, en cas d'accident, qualsevol que sigui el país on
es produeixi, el viatger se sotmet expressament a la legislació en matèria d'accidents
del país que es trobi matriculat el vehicle. L'agència Organitzadora no es
responsabilitza de les despeses d'allotjament, transport, manutenció, repatriació o
altres que s'originin a conseqüència de retards o modificacions en la sortida dels vols
o altres mitjans de transport per qualsevol que sigues la causa.
11. Tractament de dades de caràcter personal
Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, KAREBA VIATGES, S.L. informa als seus
CLIENTS que les dades personals que puguin proporcionar en la inscripció dels
viatges, seran tractades amb estricta confidencialitat i quedaran incorporades en un
fitxer creat sota la responsabilitat de KAREBA VIATGES, S.L. per a agilitar la seva
gestió administrativa i comptable, i la gestió del serveis turístics objecte del present
fullet. Així mateix els volem informar que les seves dades seran comunicats als
proveïdors dels serveis per a procedir a la reserva del bitllet, l'allotjament i medi de
transports, la tramitació de la assegurança de viatge, etc, així com al nostre
representant en destinació i a les autoritats pertinents en cas que ens sol·liciti la
tramitació de visats o passaports. De la mateixa manera, tret que indiqui el contrari,
les seves dades seran tractats amb la finalitat de remetre-li informació comercial, tant
via correu tradicional com via correu electrònic, relativa als serveis que oferim a
través de l'agència de viatges. En tot cas, podran exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a KAREBA VIATGES, SL,
C/ Colom, 48, de Sabadell, 08201.
12. Vigència
Aquestes clàusules de condicions generals han estat redactades amb data de 1 de
Gener de 2007 i tenen una vigència indefinida.

En prova de conformitat, firmen aquest conjunt de clàusules de condicions generals
incorporat al contracte de viatge combinat a ____ ______, el _ _ d ___ _____ de
_____

EL CLIENT (Signatura, Nom i DNI) L' AGÈNCIA (Segell i Signatura)

