Equador volcans i balenes
Informació
En un sol viatge és possible ascendir als volcans de
l'altiplà, contactar amb grups ètnics que encara
conserven tradicions ancestrals, veure nedar a les
balenes i endinsar-se en la selva tropical.

16 dies / 15 nits
DATES DE SORTIDA:
Agost: 12 / Setembre: 2 /
Octubre: 7 / Novembre 4
Guia parla hispana

Grup Mín.7 persones

Preu
Des de 2.800 € + taxes
Vols inclosos

Dades bàsiques
Tipus de viatge

Transports utilitzats

Atractius principals

Dies

Itinerari

Àpats

Allotjament

01

Vol Ciutat d’Origen- Quito

-

Hotel

02

Quito - Mitad del Mundo

E

Hotel

03

Quito - Las Cochas - cerro Cubilche - comunidad Zuleta

E/D/S

Casa de hostes

04

Zuleta - Otavalo - Quito

E

Hotel

05

Quito - Parque Nacional del Volcán Cotopaxi

E

Casa rústica

06

Parque Nacional Volcán Cotopaxi - Pujilí - Laguna de Quilotoa Baños

E

Hotel

07

Baños: excursión a las cascadas de Pailón del Diablo - Riobamba

E/S

Casa de hostes

08

Parque Nacional Chimborazo - Ingapirca - Cuenca

E

Hotel local

09

Cuenca

E

Hotel local

10

Cuenca-Parque Nacional de Cajas - Guayaquil

E

Hotel

11

Guayaquil-Puerto López (Parque Nacional de Machalilla)

E

Hostal

12

Puerto López. Excursión a Isla de Plata - Avistamiento Ballenas

E/D

Hostal

13

Puerto López. Excursión a los restos arqueológicos de Aguas
Blancas y Playa de los Frailes

E/D

Hostal

14

Puerto López - Comunidad Río Blanco - Guayaquil

E

Hotel

15

Vol Guayaquil - ciutat d’origen

-

A bordo

16

Ciudad de origen

-

-

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

Itinerari
Dia 1 Vol Ciutat d'origen - Quito
Presentació a l'aeroport a l'hora acordada per sortir en
vol amb destinació Quito (connexions intermèdies).
Arribada, trasllat a l'hotel i allotjament.
Dia 2 Quito. Visites
Situada a 2.850 m. sobre el nivell del mar i a 22 kms.
al sud de la línia de l'Equador, la ciutat està envoltada
de muntanyes i volcans nevats. Amb una arquitectura
molt ben conservada, va ser declarada per la
UNESCO en 1.978 com a Patrimoni Cultural de la
Humanitat el que va obligar als nous edificis de la
ciutat antiga a adaptar-se al color blanc de les parets i
el vermell de les teules. Visita de la ciutat colonial i
els seus principals atractius com el Monestir de Sant
Francesc (S. XVI), la catedral, l'antiga via colonial de
la Ronda, el turó del Panet, on es troba l'estàtua de la
Verge de Quito, amb més de 30 mts. d'alt i unes vistes
espectaculars. A més, museus, esglésies colonials,
places i un mercat indígena a l'aire lliure. A la tarda
ens traslladarem a la petita ciutat "Meitat del Món"
per visitar el monument a la Línia de l'Equador i el
museu etnològic. Retorn a Quito. Allotjament a
l'hotel.
Dia 3 Quito - Les Cochas - Turó Cubilche comunitat Zuleta (115 km - 1h45)
Sortida per la Panamericana Nord cap a Cayambe, on
prendrem el desviament cap a la Comuna indígena de
Zuleta. Situada a la província d'Imbabura, al sud
d'Ibarra, entre muntanyes i boscos, es caracteritza per
la destresa de les dones en els brodats a mà. La nostra
primera parada és a Las Cochas, on visitarem una casa
tradicional per degustar una beguda medicinal local i
on ens mostraran una 'neta' amb herbes. Visita de la
casa museu per aprendre més sobre la cultura i
tradicions ancestrals de la gent de la zona. Dinar
pícnic. Continuació en vehicle fins el Pan de AZúcar
per iniciar la caminada fins al cim del Turó Cubilche
(3.875 msnm) d'origen volcànic. Des del cim, si el dia
és clar podem observar les llacunes i volcans, com el
Cayambe. Retorn a Zuleta (2800 msnm). Sopar i
allotjament en cases de la comuna, amb banys
compartits. Caminada: 2,5 hrs aprox. Terreny fàcil.
Dia 4 Zuleta - Otavalo - Quito (110 km / 1,30 h)
A primera hora sortirem a visitar la Llacuna de
Cuicoha (3246 msnm), un antic cràter extint.
Caminada fins al mirador on apreciarem les millors
vistes de la llacuna. Continuació cap a Otavalo per
visitar el mercat (dissabtes) dels indígenes otavaleños,

considerats com magnífics artesans. S'estén al llarg
tres places, amb múltiples parades dedicades a la
venda de productes artesanals que principalment
teixits en llana multicolor de tota mena- a la part
central; una segona plaça dedicada a la venda de tot
tipus de productes de la terra i una tercera zona en la
que es compra i ven al bestiar. Retorn a Quito.
Allotjament a l'hotel.
Dia 5 Quito - Parc Nacional del Volcà Cotopaxi
(100 km / 1,30 hrs)
Sortida cap al sud al llarg de l'Avinguda dels Volcans
per arribar fins al Parc Nacional Cotopaxi, al peu del
volcà actiu del mateix nom, el més alt del món (5.897
m). Visita del parc. Ascens al refugi Jorge Rivas
(4864 msnm) situat al vessant nord del volcà.
Caminada fàcil que iniciarem des de 4.600 msnm.
Descens i trasllat al nostre allotjament, una hisenda
rústica situada al costat del parc nacional. Caminada:
2 hrs aprox. Desnivell: +200 mts / -200 mts
Dia 6 Parc Nacional Volcà Cotopaxi - Pujilí Llacuna de Quilotoa - Banys (300 kms - 5h30)
Sortida cap a un dels conjunts lacustres més bells de
l'Equador: 'la Llacuna del Quilotoa', (3800 mts)
d'aigües sulfuroses i color verd maragda. Durant el
trajecte ens aturarem per visitar el mercat indígena de
Pujilí. Arribada a Quilotoa. En els seus voltants viuen
els indígenes del mateix nom que es coneixen per les
seves pintures elaborades sobre la pell dels animals i
les seves acolorides màscares. Descens a peu cap a la
llacuna situada a 3.500 mt. Opcionalment podem
realitzar l'ascens a lloms d'una mula. Trasllat cap a la
ciutat termal de Banys, porta d'entrada a l'Amazònia.
Allotjament a l'hotel.
Dia 7 Banys: excursió a les cascades de Pailón del
Diable - Riobamba (180 km. - 3 h.)
Després de l'esmorzar sortirem a visitar a peu la ciutat
termal de banys. Excursió al llarg de la ruta de les
cascades, entre les quals es destaquen El Manto de la
Novia i el Pailón del Diablo. Caminada fins al
mirador de la cascada. Continuació a Riobamba.
Sopar i allotjament a la comunitat. Banys compartits.
Dia 8 Parc Nacional Chimborazo - Ingapirca Conca (350 km - 5h30)
Excursió a la reserva de Producció de Fauna
Chimborazo, al peu del volcà extint del mateix nom.
Amb 6310 mts és el cim nevat més alt de l'Equador
que, mesurat des del centre de la terra, és el punt més
alt. Visita de la reserva travessant el sorral, on

observem vicunyes. Arribem en vehicle fins al primer
refugi, Hermanos Carrel, situat a 4800 mts. Ascendim
a peu fins al refugi Edward Whymper, a 5000 mts.,
des d'on es pot accedir a la glacera Thielmann
(sempre que les condicions climàtiques siguin
òptimes). Descens i continuació cap a Conca. Parada
durant el trajecte per visitar el lloc arqueològic de la
cultura Inca-Cañari, conegut com "Ingapirca".
Arribada a Conca i trasllat a l'hotel. Caminada: 2 hrs
aprox. Desnivell: + 200 / -200 mts
Dia 9 Cuenca
Visita de la ciutat de Conca, 'Patrimoni Cultural de la
Humanitat'; les seves esglésies, cases i places d'estil
colonial li donen aquest títol tan merescut. Tarda
lliure per visitar museus, una fàbrica de barrets
'Panamà', etc. Allotjament a l'hotel.
Dia 10 Conca-Parc Nacional de Cajas - Guayaquil
(300 km - 4,30 h)
Sortida a primera hora en direcció oest cap al Àrea
Protegida de Cajas. Situada entre 3.100 i 4.450 msnm,
davant del Golf de Guayaquil i a només mitja hora en
vehicle de Conca, el parc recull entre les seves
muntanyes més de 200 llacunes d'origen glacial.
Caminada per les senderes de la reserva cap a la
llacuna, travessant tundra i bosc polylepis. Ascens al
mirador de Tres Cruces (4.160 msnm). Retorn a la
Llacuna Toreadora per realitzar una segona caminada
amb un nivell de tan sols 100 mts. Deixem el P.N. de
Cajas i continuem cap a Guayaquil, motor econòmic
de l'Equador i que ha sofert profundes
transformacions urbanístiques en els últims anys.
Primera caminada: 3 hores aprox. Desnivell: + 900 / 900 mts
Dia 11 Guayaquil-Port López (Parc Nacional
d'Machalilla) (300 km 4h30)
Guayaquil és el port principal de l'Equador i la ciutat
més gran i poblada. Al matí, visitarem els punts
principals d'interès turístic: Plaça del Centenari,
Malecón Simón Bolívar, Barri Les Penyes, etc.
Sortida cap a Puerto López, població propera al Parc
Nacional de Machalilla; creat el 1989, aquest parc és
una de les primeres i més extenses zones protegides
de la costa equatoriana. Està format de bosc sec,
ennuvolat i humit. Al bosc humit s'han registrat més
de 500 espècies d'aus i mamífers. Trasllat a l'hotel.
Dia 12 Port López. Navegació a Illa de Plata Observació Balenes
Navegació fins Illa de la Plata per observar la seva
rica flora i fauna. L'Illa de la Plata és coneguda com
Galápagos petit ja que té el mateix ecosistema i
alguns dels animals que habiten a l'illa. En temps

precolombinos va ser un centre cerimonial de lloança
al sol i al mar, pels inques. Més tard va ser visitat per
bucaners i pirates i d'aquí algunes llegendes del seu
nom. Durant el recorregut i (entre juny i setembre) es
poden albirar les balenes que passen per l'estret, entre
la illa i el continent. L'Illa de la Plata es troba dins del
Parc Nacional Machalilla, que amb els seus 55.000
hectàrees, protegeix un ecosistema de bosc sec
tropical, bosc ennuvolat, l'ecosistema marí, diverses
platges i els diferents llocs arqueològics. Dia complet
d'activitats; observació de balenes, caminades per
observació d'aus i tortugues marines i snorkel sobre
els esculls de l'illa de la Plata. Retorn a Puerto López.
Allotjament a l'hotel.

Dia 13 Port López. Excursió a les restes
arqueològiques d'Aigües Blanques i Platja dels
Frailes
Els Frailes i Aigua Blanca són part del bosc sec
tropical del Parc Nacional Machalilla. En ell abunda
l'arbre conegut com Pal Sant. Els Frailes té 3 platges
consecutives en estat natural. El color de cadascuna
d'elles és diferent, des negra fins blanca. D'hora al
matí, sortida cap a les Platges dels Frailes. Arribada i
caminada pel sender natural per visitar la platja de
sorra negra, la tortugueta, el mirador, fins a arribar
finalment a la platja de sorra blanca. Continuem la
visita fins a les restes arqueològiques d'Aigua Blanca i
el museu que mostra la història precolombina a través
d'urnes funeràries i ceràmiques de l'època. Finalment
visitarem la llacuna sulfurosa sagrada, d'origen
volcànic, molt apreciada per les seves propietats
curatives i medicinals. Retorn a Port López i temps
lliure. Caminada: 6 hrs aprox.
Dia 14 Port López - Comunitat Riu Blanc Guayaquil
Sortida després d'esmorzar cap al sender ecoturístic
Guayacán de Los Monos 'El Pital'. Arribada a la
comunitat de Riu Blanc i trobada amb el nostre guia
naturalista de la comunitat. Aquesta àrea protegida de
bosc humit és la més extensa a la costa equatoriana i
té més de 500 espècies diferents que inclouen aus i
mamífers. Caminada a peu (i / o a cavall) pel bosc
humit. Dinar pícnic amb una família local de la
comunitat. Retorn a Puerto López i continuació a
Guayaquil. Arribada i trasllat a l'hotel. Caminada:
3,30 hrs aprox.
Dia 15 Guayaquil - vol a ciutat d'origen
A l'hora convinguda, trasllat a l'aeroport per agafar el
vol de tornada. Nit a bord.

Dia 16 Ciutat d'origen
Arribada a ciutat d'origen. Fi dels nostres serveis.

EXTENSIÓ
PARC
GALÀPAGOS

NACIONAL

natiu, que explicaran sobre la flora i fauna de la zona,
així com de l'ús de les plantes medicinals. Després de
dinar navegarem pel riu i mirarem de trobar diverses
espècies de micos i dofins. Després del sopar
caminada nocturna per observar insectes i amb sort
algunes serps i granotes. Nit al Lodge.

ILLES

Dia 15 Vol Guayaquil - Galápagos. Navegació
A l'hora acordada, trasllat a l'aeroport i embarcament
amb destinació a Baltra (Arxipèlag de les Galápagos).
Arribada i trasllat. Embarcament. Inici de la
navegació per les illes.
Dia 16/18 Navegació per les Galápagos
Dies dedicats a recórrer en embarcacions de vela
condicionades, les zones de major interès de la
reserva.
Dia 19 Navegació per les Galápagos - Baltra. Vol
Baltra - Guayaquil - ciutat d'origen
Al matí trasllat del port a l'aeroport de Baltra i
embarcament en vol a Guayaquil. Arribada i
embarcament en vol amb destinació a ciutat d'origen.
Nit a bord.
Dia 20 Ciutat d'origen
Arribada a ciutat d'origen. Fi dels nostres serveis.

EXTENSIÓ AMAZÒNIA
Dia 15 Guayaquil
Dia lliure.
Dia 16 Vol Guayaquil - Quito - Lago Agrio.
Reserva Cuyabeno (Amazònia)
Trasllat a l'aeroport i embarcament en el vol amb
destinació a Llac Agre (via Quito). Arribada i
recepció. Navegació en canoa de motor riu avall al
llarg del Riu Aguarico fins arribar a la desembocadura
amb el Riu Cuyabeno, d'aigües més fosques fins al
lodge. Dinar (box lunch) durant el trajecte. Després
del sopar el nostre guia natiu ens farà una xerrada
sobre la zona i de les excursions que farem durant la
nostra estada. Nit al Lodge.
Dia 17 Reserva Cuyabeno (Amazònia)
Sortida d'hora al matí en canoa. És l'hora ideal per
observar aus. Retorn al lodge per esmorzar. Caminada
pel bosc primari amb el nostre guia naturalista i el

Dia 18 Reserva Cuyabeno (Amazònia)
Després de l'esmorzar, navegarem riu amunt. La
nostra primera visita és el saladero de periquitos i
lloros; a la vora del riu hi ha un lloc on aquestes aus
recullen l'argila per neutralitzar els àcids en el seu
organisme de les fruites tendres que poden ser
perjudicials per a ells. Retorn al Lodge per esmorzar.
Caminada pel bosc primari amb el nostre guia
naturalista per aprendre més sobre aquest fràgil
ecosistema, la seva gent i tradicions que es transmeten
de generació en generació. Després de dinar
navegarem al llarg del riu Cuyabeno, on amb sort
podrem observar dofins rosats (Inia geoffrensis and
Somàlia fluviatilis). Pujarem a la torre d'observació
per apreciar diverses espècies d'aus com tucans,
lloros, etc. Després del sopar. Excursió nocturna per
observar caimans i aus nocturnes. Nit al Lodge.
Dia 19 Reserva Cuyabeno (Amazònia) - Vol Llac
Agre - Quito - ciutat d'origen
Després de l'esmorzar, a primera hora, navegarem de
tornada al pont i des d'allí via terrestre fins a l'aeroport
a Lago Agrio per embarcar en el vol a Quito. Arribada
i embarcament en vol de tornada a ciutat d'origen. Nit
a bord.
Dia 20 Ciutat d'origen
Arribada a ciutat d'origen. Fi dels nostres serveis.

Preus
Preu per persona: 2.800 € -Grup en base a 10 persones
Taxes aèries no incloses: 65 €
Preu per persona en base grup de 10 a 14 persones: 2.800 € (2.700 € les 4 primeres places)
Preu per persona en base grup de 7 a 9 persones: 2.900 € (2.800 € les 4 primeres places)
Suplement extensió Amazones (4 dies/3 nits): 595€
Suplement extensió Illes Galàpagos (5 dies/4 nits embarcació cat. turista): 2.990 €
Suplement habitació individual: 320 €
Sortides:
Agost: 12
Setembre: 2
Octubre: 7
Novembre 4

Preus calculats amb la companyia AVIANCA des de Barcelona/Madrid. Si no hi ha places amb aquesta Cia.. i/o tarifa,
disposem d'alternatives. Consulta suplements en aquest cas, així com per a sortides des d'altres orígens. 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
-

-

-

Vol Barcelona o Madrid - Quito / Guayaquil Barcelona o Madrid (connexions intermèdies). Tarifa en
classe turista reduïda amb restriccions i penalitzacions
per canvis i / o cancel·lacions. Sense reemborsament
una vegada emesos
Transport privat en minibús per a la resta del viatge
Tots els trasllats
Allotjament hotels turista a les ciutats, casa d'hostes a la
comunitat de Zuleta i a Chimborazo (banys compartits) i
cabanes o hisendes rústiques, en base a habitacions
dobles amb bany / dutxa
Menjars segons itinerari
Visites i excursions segons itinerari (no inclou entrades
als parcs, llocs arqueològics, museus ...)

-

Guia local de parla hispana durant tota la ruta i guia
naturalista al Parc Nacional de Machalilla
Guies locals a Cerro Cubilche i P.N. de Cajas
Equip de snorkel a Illa de la Plata (P.N. Machalilla)

-

EXT. AMAZÒNIA: Vols domèstics Guayaquil-QuitoLlac Agre-Quito, transport en canoa a motor i a rems a
la zona del riu Cuyabeno (Reserva Cuyabeno), cabanes
rústiques, pensió completa, excursions programades,
guia naturalista i guies indígenes, equip en Amazònia:
botes (fins talla 43), ponxos d'aigua, farmaciola de
primers auxilis i material de pesca

-

EXT. ILLES GALÀPAGOS: Vol Guayaquil-BaltraGuayaquil, tots els trasllats, allotjament i pensió

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.

completa a l'embarcació categoria Turista (tipus 'Eden'),
tripulació, excursions i activitats diàries, guia local
especialista i assegurança

-

Impostos i IVA, en cas de ser aplicables
Assegurança d'assistència en viatge
Documentació digitalitzada en l'espai personal del
CLUB KAREBA
Assistència 24 hores durant el viatge
Karebo acompanyant

No inclou
-

-

Taxes aèries (65 €)
Àpats no indicades com incloses. Begudes
Visites i excursions no indicades com incloses
Entrades a parcs, reserves, museus, llocs arqueològics ...
Preus aprox. de les entrades: restes arqueològiques,
termes, cascades de 0,5 c a 2 USD; P. N. Cotopaxi 2
USD; P.N. Cajas 2 USD; P. N. Machalilla 9 USD;
Mojanda $2; Reserva Pañacocha i comunitat 20 USD;
Ingapirca 6 USD; museus entre 1 i 10 USD
Propines i extres personals
Taxes entrada P. N. Galàpagos USD 100
Control d'Immigració Card USD 20 (Galàpagos)
Ampliació de cobertures de l'assegurança d'assistència i
anul·lació (recomanat)
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
Ciutadans amb passaport espanyol: Passaport en vigor, amb una validesa mínima de 6 mesos.
És responsabilitat del viatger confirmar aquesta informació amb la facilitada pel Ministeri d'Afers Exteriors a la
seva pàgina web.
Ciutadans amb passaport d'una altra nacionalitat (no espanyol): Contactar amb els respectius consolats i / o
ambaixades per conèixer les formalitats d'entrada que exigeixen els països visitats en el viatge.
Situació social i política del país de destinació: Kareba Viatges es remet als avisos i recomanacions facilitats
pel Ministeri d'Afers Exteriors a la seva pàgina web.
Sanitat i vacunes
No hi ha cap vacuna obligatòria.
Recomanable la antitetànica i el tractament preventiu contra la malària per a la zona costanera en època de
pluges. S'exigeix certificat de vacunació contra la Febre Groga als viatgers majors d'1 any procedents de països
amb risc de transmissió de la febre groga. Hi ha risc de paludisme -P. falciparum (12%), P. vivax (88%) - al
llarg de tot l'any, per sota de 1.500 m., amb risc de transmissió de moderat a alt a Esmeraldas, Guayas, Els
Rius, Manabi, Orellana, Guayas i Sucumbios. No hi ha risc a Guayaquil ni a Quito. S'ha notificat resistència
per P. falciparum a la cloroquina i al sulfadoxina- pirimetamina. Tot i que el viatge té una progressió per a
l'adaptació a l'alçada, el "soroche" o "mal d'altura" pot aparèixer en els primers dies a partir dels 3.000 m.
d'alçada i es combat amb remeis locals com les infusions de mate de coca i la ingestió de grans quantitats de
líquid. Hi ha també alguns medicaments per pal·liar-ne els efectes.
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 local és el dòlar americà. Es recomana portar bitllets petits ($ 1, $ 5, $ 20) ja que bitllets més alts
com $ 50 i $ 100 són difícils de canviar.
Clima
Tot i situar-se a la zona equatorial, Equador compta amb una àmplia diversitat de clima i microclimes,
influenciats per les diverses zones geogràfiques, el relleu i la influència dels corrents marins: freda de Humbolt
provinent del Sud i la càlida del nen que ve de Panamà. Es podria dividir també per regions, sent més caloroses
la regió costa i Amazònia, contràriament a la regió dels Andes a on la temperatura és més baixa. Per exemple,
Quito se situa a 2850 msnm amb una temperatura mitjana de 13 graus centígrads. Amb repetits períodes
plujosos i temperatures variables al llarg del dia. Al Parc Nacional Machalilla la temperatura a l'agost és fresca.

Allotjament
Hi ha molta varietat en els tipus d'allotjament que s'utilitza en aquest recorregut. Per començar a Quito
utilitzem un hotel, funcional, amb totes les facilitats i comoditats. Ben situat. Durant la ruta es fan servir
hisendes rústiques de muntanya (Cotopaxi) amb serveis compartits en un entorn privilegiat a més de 3.000 m.
d'altura. Hostals amb bany a l'habitació (Otavalo i Banys). Cases d'hostes a les comunitats indígenes de Zuleta i
zona Volcà Chimborazo. Allotjament bàsic amb habitacions i banys compartits. En aquests hostatges NO és
possible habitació individual. Hotels a Conca i Guayaquil. Amb tots els serveis. Cèntrics. Equivalents a uns 3
*** Sup. Hostería a Puerto López. Allotjament tipus bungalow. Molt cuidat i net.
Hotels previstos o similars:
Quito: Hotel Grand Mercure
Comunidad Zuleta: Hospedaje Carmita. Habitacions i banys compartits
Cotopaxi: Hacienda El Porvenir
Baños: Hotel La Floresta
Chimborazo: Casa Cóndor. Habitacions i banys compartits
Cuenca: Posada del Angel
Guayaquil: Grand Hotel Guayaquil
Pto. López: Hostería Nantu
EXTENSIÓ AMAZÒNIA: En l'Amazònia lodge de categoria turista amb una arquitectura que respecta el
entorno. Es proveeix electricitat a través d'un generador de llum, des de les 18H00 fins a les 22h00 (110V):
Nicky Lodge
EXTENSIÓ GALÀPAGOS: A manera de proposta, hem triat una embarcació turista superior i dues de les
rutes més completes. Depenent dels interessos dels viatgers, disposem també d'altres embarcacions de diferents
tipus i categories. Les rutes també poden adaptar pel que fa a recorregut i durada, en funció de la disponibilitat
de cadascú.Yate Eden
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)

