
 

 

Guatemala amb Smiles 

 

Informació 

        

Vols conèixer Guatemala amb un grup d'esperits vitals 

guiats per la incombustible Annita Smiles? Aquest és el 

teu viatge. La seva proposta uneix activitat física i 

emocional, immersió a l'exuberant naturalesa 

guatemalenca i connexió amb la cultura local. 

 

18 dies / 17 nits 

 

 16 de Juliol de 2022 

 

Guia/Autor Kareba 

 

Grup Mín.10 / Máx.20 

persones  

Preu 

Des de 2.520 € + taxes 

Vols inclosos 

 

Dades bàsiques 

 

Tipus de viatge Transports utilitzats Atractius principals 

         



 

 

 
 

Dies Itinerari Menjars Allotjament 

 16 Jul Vol Ciutat d’origen – Guatemala – Antigua (48km/2hrs) - Hotel 

17 Jul Antigua Guatemala – Chichicastenango – Panajachel - Santa Cruz 

(210km/5,5h) 
E 

Hotel 

 18 Jul Santa Cruz – San Marcos – San Pedro E Hotel 

19 Jul San Pedro – Pobles sud-est del Llac – San Pedro E Hotel 

20 Jul Dia d’inmersió cultural amb families tzutujiles en San Pedro la Laguna E/D  Hotel 

21 Jul San Pedro – Rostro Maya – San Juan - San Pedro - Guatemala (165Km/4h) E Hotel 

22 Jul Guatemala - Lanquín (283km/7,5h) E Hotel 

23 Jul Lanquín - Semuc Champey - Lanquín (1,5h en pick up) E Hotel 

24 Jul Lanquín - Flores (255km/6h) E Hotel 

25 Jul Flores – Parc arquelògic de Tikal – Flores (127km/3h) E Hotel 

26 Jul Flores - Río Dulce – Livingston (281km/4h y 1,5h amb llanxa) E Hotel 

27 Jul Livingston - Puerto Barrios - Parque arqueológico Quiriguá - Monterrico 

(400km/8h)  

E Hotel 

28 Jul Monterrico - Hotel D Hotel 

29 Jul Monterrico - Antigua Guatemala (110km/2,5h) - Hotel E Hotel 

30 Jul Antigua. Pujada al turó i visita cultural. D Hotel 

31 Jul Antigua Guatemala. Día lliure. Opcional: Pujada al volcà Pacaya - Hotel E Hotel 

1 Ago Antigua Guatemala – Aeroport Guatemala (48km/2h)-Nit a bord. E A bord  

2 Ago               Arribada a la ciutat d’origen (E a bord ) E A bord 

*Menjars: E= Esmorzar; D=Dinar; S=Sopar. 



 

 

Itinerario

 16 Juliol. Vol Ciutat d’origen – Guatemala – 

Antigua (48km/2hrs)(E) 

Sortida en vol regular amb destinació Guatemala fent 

escala. Aterrem a l'Aeroport Internacional L'Aurora, on 

ens esperen el receptiu i el xofer del minibús amb què 

ens desplaçarem fins a Antigua Guatemala. Pel camí, 

xerrada explicativa sobre el viatge, situació del país i 

entrega informació i mapes del recorregut programat. 

Allotjament. 

 

*Aquest recorregut, malgrat no ser llarg en distància, 

ens pot portar unes 2 hores degut al trànsit. 

 

17 Juliol. Antigua Guatemala – Chichicastenango – 

Panajachel - Santa Cruz (210km/5,5h) (E) 

Comencem el dia amb una meditació opcional de deu 

minuts a la terrassa de l'hotel. Després d'un saludable i 

ric esmorzar, Sortida direcció a Chichicastenango Allí 

visitarem el seu famós mercat, un dels més importants 

de tot Centreamèrica, amb gran varietat de productes, 

teles típiques, brodats, artesanies en fang, fusta, vímets, 

fruites i verdures portades de la costa, entre una altra 

varietat de productes. A tota aquesta garrifa s'hi 

afegeixen els feligresos que es dirigeixen a pregar i 

cremar encens a les esglésies “Sant Tomàs” i “El 

Calvari” situades a la plaça del mercat. També ens 

aproparem a l'impressionant i colorit cementiri de 

Chichicastenango, on sovint se celebren cerimònies 

maies. Després de l'enrenou, mengem i partim amb bus 

a Panajachel, la porta d'entrada al llac d'Atitlán, des 

d'on agafarem una llanxa per arribar a Santa Cruz. 

Tarda lliure amb activitats opcionals amb Anna i 

allotjament. 

 

18 Juliol. Santa Cruz – San Marcos – San Pedro(E) 

Es despertem en l'anomenat per il·lustres viatgers com 

el llac més bell del món i comencem el dia amb una 

sessió de pilates sup a l'aigua. Després esmorzem amb 

la vista dels volcans que custodien Atitlán i sortim cap 

a San Marcos La Laguna, que en els darrers anys s'ha 

especialitzat en l'oferta d'activitats centrades en la cura 

del cos i la ment: ioga, meditació, alimentació vegana. 

Quan ens vingui de gust, podem donar-nos un 

refrescant bany des de les roques. A la tarda continuem 

a Sant Pere, un poble despert, amable, habitat per 

persones de l'ètnia maia tzutujil que conviuen amb una 

important comunitat d'expatriats de tot el món. Resta 

de la tarda lliure. Allotjament. 

 

 

 

19 Juliol. San Pedro – Pobles  sud-est del Lago – San 

Pedro(E) 

Sortim a conèixer el poble amb un running matutí. 

Esmorzem i visitem, en un alliberador passeig amb 

barca, els pobles del sud-est del llac: Santiago, Sant 

Antoni i Santa Catalina. A Santiago Atitlán, ubicat a 

les faldes del volcà homònim, coneixem el mercat, la 

seva església colonial i Maximon, deïtat de fusta 

embolicada amb draps de colors a la qual els vilatans 

rendeixen culte amb càntics i ofrenes. Entre els seus 

presents preferits figuren les cigarretes i el rom. Cada 

any, Maximón és traslladat a una casa de família 

diferent que es fa càrrec de les seves cures. De Santiago 

anem a Sant Antoni Palopó per visitar tallers de 

ceràmica i d'altres on confeccionen els vestits típics de 

la zona. A continuació, ens traslladem a Santa Catarina 

Palopó, on coneixerem un interessant projecte de 

cooperació que potencia el turisme en aquest petit 

poble. Després tornem a Sant Pere. Resta de la tarda 

lliure. Allotjament. 

 

20 Juliol. Dia d’inmersió cultural amb families 

tzutujiles en San Pedro la Laguna (E/D) 

Entrenament funcional a l'aire lliure. Esmorzar. 

Aprofundim en la manera de viure i com es guanyen la 

vida les persones del llac. Compartim el matí amb els 

camperols que cultiven cafè i cacau, amb les dones que 

teixeixen les teles típiques dels tzutujiles i amb els 

pescadors del llac, que usen l'embarcació típica 

coneguda com a cayuco. Mengem a casa d'una família 

maia tzutujil, on podrem conversar i aprendre de les 

persones que la conformen alhora que elles ho fan 

sobre nosaltres en una experiència autèntica i 

inoblidable. Aquest dia convé anar al llit d'hora ja que 

ens aixequem de matinada per pujar a la muntanya 

mirador del Rostre Maya per veure l'alba sobre el llac. 

Resta de la tarda lliure. Allotjament. 

 

Temps de l'experiència cultural: 3 hores aprox. 

Temps en les cases de familia: 4 hores aprox. 

 

21 Juliol San Pedro – Rostro Maya – San Juan - San 

Pedro - Guatemala (165Km/4h) (E) 

Ens llevem d’hora per pujar al turó del Rostre Maya, 

un privilegiat mirador des del qual contemplarem l'alba 

sobre el llac Atitlán i els imponents volcans Sant Pere, 

Atitlán i Tolimán. Si el dia és clar es poden veure fins 

i tot volcans més llunyans, inclòs el de Foc amb les 

seves contínues fumaroles. Després de l'espectacle, 

baixem a esmorzar a Sant Joan i visitem el poble, els 

habitants del qual també de l'ètnia maia tzutujil, com 

els pedrans, són coneguts per la seva alegria i per la 



 

 

seva destresa a la pintura, amb estils únics com les 

vistes d'ocell i de formiga. Tornem a Sant Pere a 

esmorzar i tenim unes hores per descansar a l'hotel i 

preparar l'equipatge perquè després de dinar sortim per 

a la capital del país, Ciutat de Guatemala. Allotjament. 

 

22 Juliol Guatemala - Lanquín (283km/7,5h) (E) 

Sortim d'hora amb esmorzar en ruta cap al departament 

d'Alta Verapaz. En ruta parem al Biòtop del Quetzal, 

un espai natural protegit per preservar l'au nacional, 

que està en perill d'extinció. Després de prendre un 

cafè, continuem el viatge fins a Cobán, fundada el 4 

d'agost de 1538 per Fra Bartomeu de les Cases i que 

avui és un dels principals nuclis urbans del país, on 

podem parar per gaudir d'un esmorzar típic Kekchí i 

conèixer la gastronomia d'aquesta ètnia maia que 

habita les terres d'Alta Verapaz i el sud del Petén. 

Després de dinar continuem fins a Lanquín, que és a les 

portes de l'impressionant Semuc Champey. 

Allotjament. 

 

23 Juliol. . Lanquín - Semuc Champey - Lanquín 

(1,5h en pick up) (E) 

Esmorzar. Prenem un pick-up per traslladar-nos al parc 

de Semuc Champey, un dels paradisos naturals de 

Guatemala. En aquest espectacular enclavament 

selvàtic, el riu Cahabón entra sota terra uns 300 metres 

deixant al seu pas uns gorgs d'aigües turquesa 

excel·lents per banyar-se. Si ens animem a pujar 

caminant al mirador per admirar el paisatge i les 

piscines naturals, en baixar, la remullada serà 

probablement ineludible. Abans viurem una 

experiència sorpresa a l'estil de les d'Indiana Jones. 

Temps lliure a les piscines, dinar, tornada a Lanquín i 

allotjament. 

  

24 Juliol. . Lanquín - Flores (255km/6h) (E) 

Esmorzar. Deixem el departament d'Alta Verapaz, el 

tercer més poblat del país i conegut per la seva riquesa 

natural per endinsar-nos al departament de Petén, el 

més gran de tot el país, on ja no hi ha dubte que hem 

abandonat el fresc altiplà i les zones muntanyoses per 

entrar de ple al clima tropical, càlid i humit d'aquestes 

terres baixes i plana i majorment cobertes per la selva 

del Petén, tercer pulmó del planeta. Dinar en ruta. A 

l'arribada a Flores, tarda lliure per passejar pel colorit 

poble i sopar en algun dels seus bonics restaurants amb 

vistes al llac Petén Itzá. Allotjament. 

 

25 Juliol. Flores – Parc arqueològic de Tikal – 

Flores (127km/3h) (E) 

Sessió de running. Esmorzar. Sortida primerenca cap a 

l'espectacular parc arqueològic de Tikal, on gaudirem 

d'una visita guiada de mig dia. Aquest va ser un dels 

Centres Mayas més importants de tot Centreamèrica. 

Està situat al mateix cor de la selva de Petén i reuneix 

totes les construccions d'un gran assentament: enormes 

piràmides, temples de culte, esteles, jocs de pilota, etc., 

sense oblidar la gran varietat de fauna i flora existent al 

parc . A través de les ruïnes coneixerem la cosmovisió 

maia. Després de la visita tornada a Flores i tarda lliure 

per passejar per aquesta agradable península situada al 

Llac Petén Itza. Allotjament. 

 

26 Juliol . Flores - Río Dulce - Livingston (281km/4h 

y 1,5h amb llanxa) (E) 

Esmorzar. Ens traslladem a Río Dulce per emprendre 

un estimulant viatge amb barca fins a la ciutat 

afrocaribenya de Livingston. Durant el trajecte divisem 

el Castell Sant Felip, fortalesa utilitzada en l'època de 

la colonització per dissuadir corsaris i pirates anglesos, 

i continuem la navegació passant pel Biotop Chocón 

Machacas, reserva del manatí i l'illa d'ocells. 

Esmorzem en ruta, en algun bonic restaurant al costat 

de la riba. Després continuem la navegació pels 

meandres del riu fins a la desembocadura al mar Carib 

i, d'aquí, fins a Livingston. A la tarda, temps lliure per 

conèixer aquest poble que només té accés per mar i que 

és el cor guatemalenc de la fascinant cultura garífuna, 

descendent de subsaharians i indígenes caribenys. 

Allotjament. 

 

27 Juliol Livingston - Puerto Barrios – Parc 

arqueològic Quiriguá - Monterrico (400km/8h) (E) 

Esmorzar. Sortim primerenc amb barca fins a la ciutat 

de Puerto Barrios i des d'allà en transport terrestre 

continuem fins arribar al parc nacional de Quiriguá, un 

important poblat maia des del període Clàssic 

Primerenc (250-400 DC), fins a finals del Clàssic 

Tardío (600-900) DC). El lloc arqueològic es 

distingeix per l'abundància i peculiaritat de les esteles. 

Després de la visita, continuem el viatge cap a 

Monterrico, un petit poble pescador a la riba del 

Pacífic. Viatgem de costa a costa, del mar Carib a l'oceà 

Pacífic. Parem a dinar en ruta. Després d'un passeig 

relaxant en un ferri de fusta pels aiguamolls de la 

Reserva Natural de Monterrico, arribem a l'hotel al 

costat de la platja. Allotjament. 

 

28 Juliol. Monterrico (D) - Hotel 

Entrenament funcional de bon matí i sessió de ioga. 

Després, bany, esmorzar i dia lliure. Entre les activitats 

opcionals en aquesta zona costanera del país, encara 

que no incloses al programa, hi ha l'alliberament de 

tortugues, el lloguer de quads i buggies, l'exploració 

dels manglars, i per descomptat es pot fer una passejada 

al poble o tombar-se a gaudir de les platges del Pacífic 

i de les piscines i jardins de l'hotel. El lloc és un 

mirador privilegiat per veure les postes de sol sobre 

l´oceà. Allotjament. 



 

 

 

 

 

 

29 Juliol . Monterrico - Antigua Guatemala 

(110km/2,5h) (E) 

Al matí hi ha temps lliure per continuar gaudint de les 

platges i piscines de l'hotel, o de les experiències que 

ofereix aquesta zona del Pacífic i les activitats que 

proposi Annita. A la tarda, al´hora desitjada, trasllat a 

la ciutat colonial d´Antigua Guatemala. Com que és 

divendres, és una bona nit per conèixer l'ambient 

nocturn d'Antigua Guatemala i ballar ritmes llatins i 

internacionals. Allotjament 

 

30 Juliol .Antigua. Pujada al turó i visita cultural -

(D) – Hotel 

Opcional dissabte i diumenge: pujada al volcà 

Acatenango amb nit al campament més proper al cim  

 

Ens aixequem i fem un running agradable al Turó de 

La Cruz, un punt elevat des d'on tindrem una vista 

panoràmica de la ciutat d'Antigua i del volcà d'Aigua. 

Tornem a buscar una dutxa i un nutritiu esmorzar. 

Després visita guiada per aquesta bella ciutat colonial 

que ha sabut conservar tot l'encant del segle XVII, 

carrers empedrats, balcons de ferro forjat, sostres de 

teula... i nombroses construccions d'estil barroc. Antiga 

ha estat declarada Monument de la Humanitat per la 

UNESCO. Visita al mercat i immersió a la gastronomia 

popular. Temps per dinar, tarda de coaching i tarda nit 

lliure. Allotjament. 

 

*Opcional: pujada a i nit al volcà Acatenango. Preu 

aprox. 500 Quetzales. 

 

31 Juliol. Antigua Guatemala. Dia lliure.(E)   

Opcional: pujada a volcà Pacaya.  

 

Esmorzar. Dia lliure per continuar descobrint la ciutat 

colonial, fer algunes compres i acomiadar-se del país. 

L'activitat opcional recomanada, no inclosa al 

programa, és fer la pujada caminant al volcà Pacaya. 

És un dels tres volcans actius del país i permet veure la 

lava de prop, experimentar amb els rius solidificats 

encara fumejants i gaudir de la natura a 2.500 metres 

d'altitud. Per viure aquesta experiència se surt d'hora en 

bus fins al lloc d'on surten les senderes al cim del volcà. 

Tornada a Antigua per dinar i tarda lliure. A la nit, 

sopar i festa de comiat. Allotjament. 

 

*Opcional: pujada al volcà Pacaya. Preu aprox. de 15 

USD + 50 Quetzales. 

 

 

 

 

 

 

1 Agost. Antigua Guatemala – Aeroport Guatemala 

(48km/2h aprox.) (E) 

 

Esmorzar. Temps lliure al matí per passejar per 

Antigua, comprar alguns records d´última hora i 

preparar l´equipatge. A l'hora indicada, trasllat a 

l'aeroport L'Aurora a Ciutat de Guatemala per agafar el 

vol de tornada a la nostra ciutat d'origen. Nit a bord. 

 

2 Agost. Arribada a ciutat d'origen (E a bord) 

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

 

 

 

 

 *Àpats : E=Esmorzars; 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: 2.520 € -Grup en base a 10 persones 

 

Taxes aèries no incloses: 375 € 

 

Preu final: 2.895 € per persona 

 

Suplements: 

 

Habitació individual: 390 € 

 

Nota: Consultar possibilitat de compartir habitació amb un altre participant. 

 

Sortida: 

16 Juliol 2022 

 
Preus en base a moneda local del país, calculats al moment de publicació del viatge. Qualsevol fluctuació de la moneda podria afectar 
el preu final del viatge. En aquest cas serà comunicat amb suficient antelació al client. 
Preus basats en tarifa aèria subjecta a disponibilitat a l'hora de fer la reserva en ferm. Consulteu disponibilitat. En cas que la classe o 
companyia aèria no estigui disponible es proporcionarà alternativa. 

El preu inclou / no inclou

 

Inclou 
 

• Vols internacionals 

• Recepció i xerrada informativa a càrrec del nostre 

representant 

• Trasllats aeroport-hotel-aeroport 

• Guia/Autor acompanyant especialitzat Kareba 

durant tot el viatge 

• Activitats esportives de autoconeixement dirigides 

per Anna  

• Allotjament en hotels especificats amb esmorzar 

• Visites descrites com incloses al programa 

• Transport privat terrestre durant tot el recorregut 

• Visita guiada a Antigua amb guia especialitzat 

• Barca privada per a la visita als pobles del llac amb 

guia local 

• Guia local per a caminada a Rostro Maya o volcà 

San Pedro 

• Visita amb guies locals a comunitats tzutujies 

(inclou esmorzar típic a cases de famílies 

locals) 

• Pick up privat per al trajecte de Lanquin - 

Semuc – Lanquin 

• Visita guiada al parc arqueològic de Tikal (Guia 

especialitzat) 

• Barca privada per al trajecte Rio Dulce – 

Livingston 

• Barca privada per al trajecte Livingston - 

Puerto Barrios 

• Visita guiada al parc arqueològic de Quiriguá 

(Guia especialitzat) 

• Assegurança d'assistència en viatge amb 

cobertures de cancel·lació fins a 1.500 € 

(inclou cobertures Covid) (Info del seguro) 

• Documentación digitalizada en el espacio 

personal CLUB KAREBA 

• Assistència 24 hores durant el viatge 

 

 

https://www.karebaviatges.com/assets/uploads/46c62-vcomplet-plus-cast.pdf


 

 
 

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. 
 

 
 
 

 

 

No inclou 
 

• Tasas aéreas (375 €) 

• Almuerzos y cenas no especificadas 

• Entradas (Precio aproximado 70 USD) 

• Ampliación seguro opcional hasta 3.000 € 

(35 €) 

• Cualquier servicio no especificado como 

incluido



 

 

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 Centreamericà. 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 viatjar a Guatemala es necessita el passaport amb validesa de 6 mesos des de la data de tornada. És 

responsabilitat del client proporcionar la documentació requerida per Kareba Viatges en els temps estipulats 

per a garantir-nos que el visat estigui llest amb temps suficient a la data de sortida del viatge. En el cas de no 

respectar-se els temps marcats per Kareba Viatges el client assumeix el risc d'haver de tramitar un visat urgent 

amb el cost addicional que suposi. 

 

Sanitat i vacunes 

No hi ha cap vacuna obligatòria per entrar al país. No obstant això es recomana vacunar-se contra l'hepatitis 

A i B, tètanus i tenir especial cura amb les picades de mosquit. 

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/ 

 

Divisa 

La moneda oficial és el Quetzal. Es pot viatjar amb euros o dòlars i es recomana canviar a moneda local en 

bancs o cases de canvi autoritzades. 

 

 

 

 



 

 

 

Clima 

El clima del país és tropical i subtropical, de manera que l'altitud determina les temperatures, la mitjana és 

18,3 graus a l'altiplà i 25,3 graus a les costes. Hi ha dues estacions: la seca, de novembre a abril, i la humida, 

de maig a octubre. 

Electricitat 

  
Allotjament 

Antigua - Hotel La Sinventura o similar 

Guatemala - Hotel Stofella o similar 

Santa Cruz la Laguna - Hostel Freecerveza o similar 

San Pedro la Laguna - Hotel Mikaso o similar 

Lanquín - Hostel Zephyr Lodge o similar 

Flores - Hotel La Casona de la Isla o similar 

Livingston - Hotel Casa Rosada o similar 

Monterrico - Dos Mundos Pacific Resort o similar 

 

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

Transport 

El nostre vehicle serà un Toyota Coaster del 2015 al 2018 de 29 places encara que el nostre grup màxim serà 

de 16 persones. 

 

Seguretat 

Consulteu el web del Ministeri d'Assumptes Exteriors: 

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

esDeViaje.aspx 

 

 

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


 

 

 

Reserva del viatge 

Existeixen 3 maneres de formalitzar la inscripció del viatge: 

1. Per telèfon: 93 715 66 59 

2. Per correu electrònic:kareba@karebaviatges.com 

3. Presencialment, a les nostres oficines: Kareba c/ Colom, 48 - 08201 Sabadell 

 

PAGAMENT DE LA RESERVA 

En el moment de formalitzar la inscripció es requereix una paga i senyal del 40% de l'import del viatge. 

El pagament es pot realitzar per transferència bancària al següent número de compte: 

BANC DE SABADELL: ES33 - 0081 - 0561 - 1100 - 0142 - 2853 

La inscripció no es considerarà formalitzada fins a la recepció del comprovant bancari de la transferència. 

 

Condicions de cancel·lació 

En cas de cancel·lació per part del client, cada passatger haurà d'abonar a Kareba, la despesa de gestió (60 €) 

generada des del moment de la inscripció. Segons la llei de viatges combinats, a més de les mencionades 

despeses de gestió i de les despeses de cancel·lació (bitllets no reemborsables, hotels reservats, contractació 

de serveis en destí, etc.), el passatger haurà d'abonar una penalització, consistent en el 5% del total del viatge 

si el desistiment es produeix entre 11 i 15 dies d'antelació a la data del començament del viatge; el 15% entre 

els dies 3 i 10, i el 25% dins de les 48 hores anteriors a la sortida. De no presentar-se a l'hora prevista per la 

sortida, no tindrà dret a cap devolució de la quantitat abonada. Des del moment de la confirmació: Bitllets 

aeris no reemborsables. 

 

Condicions de Pagament 

Confirmació i 30 dies abans de la sortida: 40% de l'import del viatge 

Entre 15 i 10 dies abans de la sortida: 100% de l'import del viatge 

 

 



 

 

Fitxa d'inscripció - Reserva del viatge 

 

Dades del viatge 

Viatge: Data de sortida: 

Habitació 

 Doble  Individual  

Assegurança de cancel·lació (demaneu-nos el resum de les cobertures): 

 Si, vull contractar l'assegurança  No, no m'interessa l'assegurança 

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

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

Nom: Cognoms: 

Adreça: 

CP: Població: Telèfon de contacte: 

e-mail: Núm. DNI: 

Altres passatgers (indiqueu nom, cognoms i DNI) 

 

 

PAGAMENT DE LA RESERVA 

En el moment de formalitzar la inscripció cal deixar una bestreta del 40% del import del viatge. (*) El pagament es pot 

fer per transferència bancària al número de compte següent: BANC DE SABADELL: ES33 0081 0561 1100 0142 2853. 

La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no es rebi el comprovant bancari de la transferència. (*) Consulteu-

nos la possibilitat de finançar el viatge a 3, 6 i 9 mesos sense interessos.



 

 

Condicions generals de contractació

 

 1. Regulació jurídica aplicable 

 La relació contractual entre l'agència organitzadora i el client es regeix per les 

clàusules del contracte de viatge combinat, per la fitxa tècnica del viatge que detalla el 

seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de 

conformitat amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatge 

(Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de 

contractació (Llei 7/1998, de 13 d'abril). Les parts contractants se sotmeten 

expressament a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona per resoldre les discrepàncies 

o reclamacions que suscitin la interpretació o l'execució del contracte de viatge 

combinat i d'aquestes condicions generals, i renuncien al fòrum propi en cas que sigui 

diferent. L'organització tècnica dels viatges publicats en aquest fullet corresponen a 

l'agència KAREBA VIATGES SL , que actua sota la marca registrada de KAREBA 

VIATGES, agència minorista amb llicència GC - 1312. CIF B64051402, amb domicili 

social al carrer Colom, 48 08201 Sabadell. 

  

 2. Inscripció al viatge 

 L'acte d'inscripció en el viatge i la consideració de reserva exigeix que el client hagi 

satisfet un dipòsit del 30 % de l'import total pressupostat, llevat que les condicions 

econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d'un altre import. L'import 

restant s'haurà d'abonar quan es formalitzi el contracte del viatge combinat. 

  

 3. Modificació del viatge per part de l'organitzador 

 Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements 

essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible per 

tal que aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al 

reembossament íntegre de les quantitats pagades, o bé acceptar les conseqüències de 

la modificació del viatge inicial. En el cas que el client no comuniqui per escrit la seva 

decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació de la modificació, s'entendrà que 

opta per la rescissió de la reserva o del contracte. Es consideren causes suficients per 

a la modificació del viatge els casos de força major circumstància aliena, anormal i 

imprevisible) i quan no concorri el nombre de persones exigides per a la realització del 

viatge. 

  

 4. Condició contractual 

 La realització del viatge queda condicionada a la inscripció de numero de persones 

publicat en cada viatge. En el cas que no es formi aquest grup, l'AGÈNCIA pot 

cancel·lar el viatge sense dret d'indemnització per al client sempre que li ho comuniqui 

en un termini màxim de 20 dies naturals abans de la data prevista per al seu 

començament. 

  

 5.Desistiment per part del client 

 Si el client desisteix del viatge, després de la formalització -almenys- del dipòsit 

exigit per considerar ferma la reserva, haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb 

l'abonament de les despeses de gestió ocasionades a l'agència venedora), les despeses 

d'anul·lació justificades (ocasionades a l'agència organitzadora i als proveïdors 

turístics) i una penalització consistent en el 5% de l'import total del viatge si 

l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 10 dies naturals anteriors a la data de 

començament del viatge, en el 15% si es produeix entre els 10 i els 3 dies, en el 25% 

si desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100% si no es presenta a l'hora prevista per 

a la sortida. En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l'anul·lació en casos 

de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït o 

exigències econòmiques en determinats proveïdors) repercutiran sobre el client sempre 

que el contracte n'hagi deixat constància. 

  

 6. Preu del viatge 

 El preu del viatge ofert en el fullet publicitari inclou l'impost sobre el valor afegit 

quan és aplicable, i s'entén vigent durant la temporada que s'hi indiqui. El preu pot ser 

revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de sortida en el cas que hi hagi variacions 

en el cost dels transports (inclòs el cost del carburant), en les taxes i impostos referents 

a determinats serveis (com els d'aterratge, embarcament o desembarcament en ports i 

aeroports) i en els tipus de canvi aplicats al viatge. Davant la variació del preu, el client 

pot acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o, si escau, del contracte que hagi 

formalitzat. 

  

 7. Establiments d'allotjament 

 El contingut i la qualitat dels serveis prestats per l'establiment d'allotjament turístic 

són determinats per la categoria turística local especificada al contracte o a la fitxa 

tècnica. En cas que aquesta classificació no existeixi, s'ha de deixar constància en el 

contracte de la descripció i les característiques pròpies de l'establiment. Els 

establiments d'allotjament turístic indicats poden variar sempre dins de la mateixa 

categoria, en aquest cas serà comunicat al client, i serà indicat en el dossier definitiu 

del viatge. No considerant-se una modificació substancial del viatge, en cas que el 

viatger no accepti el canvi d'hotel d'igual o superior categoria, s'entendrà que es tracta 

d'una cancel·lació voluntària per part del viatger, amb les despeses de cancel·lació i 

penalitzacions corresponents, de conformitat a la clàusula cinquena d'aquest document. 

  

 8. Documentació 

 El client té l'obligació de portar sempre el document nacional d'identitat i també, en 

cas que s'exigeixi, el passaport en els exemplars originals i vigents. L'agència té el 

deure d'informar sobre els documents especials (com visats, certificacions mèdiques 

de vacunació o sanitat, etc.) que exigeixi el lloc de destinació del viatge per l'entrada 

al país, i el client assumeix expressament tant la seva tramitació (llevat d'un acord amb 

l'agència) com les conseqüències derivades de no portar-los o del fet que no siguin 

vàlids. Els clients estrangers s'han d'assegurar que compleixen les exigències en 

matèria de visats a fi d'entrar, sortir i circular sense problemes pel país de destinació, i 

assumeixen les conseqüències de l' incompliment. Els menors de 18 anys han de portar 

un document que els autoritzi a fer el viatge, firmat pels dos pares, pel pare que tingui 

la guarda i custòdia (en cas de matrimonis separats o divorciats) i pel tutor. 

  

 9. Cessió de la reserva 

 L'AGÈNCIA prohibeix expressament la cessió de la reserva a una 3ª persona. 

  

 10. Responsabilitat 

 L'agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la 

no execució o de l'execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció 

en la gestió del viatge combinat. No obstant això, quedarà eximida d'aquesta 

responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena, anormal 

i imprevisible) o un esdeveniment que ni l'agència organitzadora ni els proveïdors 

hagin pogut evitar fins i tot havent fet la diligència necessària, o bé quan la causa sigui 

imputable al client o a un tercer. El client queda obligat a comunicar a l'agència 

organitzadora, tan aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol incompliment en 

l'execució del contracte que hagi comprovat in situ. En els viatges de grup, es podrà 

admetre la modificació del contracte inicial sempre que l'alteració de l'itinerari o la 

substitució de serveis que estiguin justificades per circumstàncies climatològiques, per 

imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de la limitada 

infraestructura local. Qualsevol altre alteració de la ruta haurà de ser aprovada per la 

unanimitat del grup i consentida expressament per l'AGÈNCIA. En cas d'incidències 

en el transport aeri (denegació de vol per qualsevol motiu, cancel·lacions, canvis o 

retards de vol, pèrdua, demora o danys a l'equipatge, etc.) el client es responsable de 

gestionar les reclamacions dels seus drets com a passatgers al mateix aeroport on es 

produeixin. L'Agència Organitzadora declara explícitament que actua com 

intermediària entre els viatgers i les entitats o persones que faciliten els serveis indicats 

en l'itinerari. Quan el viatge s'efectua amb vehicles propis o llogats per l'agència 

Organitzadora, en cas d'accident, qualsevol que sigui el país on es produeixi, el viatger 

se sotmet expressament a la legislació en matèria d'accidents del país que es trobi 

matriculat el vehicle. L'agència Organitzadora no es responsabilitza de les despeses 

d'allotjament, transport, manutenció, repatriació o altres que s'originin a conseqüència 

de retards o modificacions en la sortida dels vols o altres mitjans de transport per 

qualsevol que sigues la causa. 

  

 11. Tractament de dades de caràcter personal 

 A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, 

i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que es disposa en el 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 

i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, el "RGPD"), i la normativa 

nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal, KAREBAVIATGES, 

S.L. els informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament 

i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser 

recaptats per la navegació a través del lloc web. 

  

 KAREBAVIATGES, S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals 

de l'Usuari, per la qual cosa se li facilita la següent informació referent al tractament 

de les seves dades: 

 Finalitat del tractament de les seves dades: Per agilitar la seva gestió administrativa 

i comptable, i la gestió dels serveis turístics objecte del present fullet. Les operacions 

previstes per realitzar el tractament són: 

 Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS,MMS, 

xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti 

realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades 

perKAREBAVIATGES, S.L. i relacionades amb els seus productes i serveis, o amb 

els de els seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun 

acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. 

 

 Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per 

l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva 

disposició. 

 

 Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web. 

 

 Criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es 

conservaran fins que no se sol·liciti la seva suspensió per part de l'interessat, exercint 

els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de 

prescripció que li resultin d'aplicació. 

 Destinatari o cessió de les dades: Les seves dades seran comunicades als proveïdors 

dels serveis per procedir a la reserva del bitllet, l'allotjament i mitjà de transports, la 

tramitació del segur de viatge, etc., així com al nostre representant en destinació i a les 

autoritats pertinents en cas que ens exigeixin la tramitació de visats o passaports. 

 Drets dels interessats: 

 Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment. 

 

 Dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o 

oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals 



 

 

automatitzades. 

 

 Dades de contacte per exercir els seus drets: 

 Ha d'identificar-se degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir. 

 

 Adreça postal:KAREBAVIATGES, S.L., C/ DE COLOM, 48 08201 SABADELL 

(BARCELONA) 

 

 Adreça electrònica: kareba@karebaviatges.com 

  

 12. Prescripció de l'acció 

 El termini de prescripció de les accions derivades dels drets reconeguts en el Llibre 

IV del Reial Decret Legislatiu 1/2007 , de 16 de Novembre , que aprova el Text refós 

de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris dels viatges combinats 

serà de dos anys , segons queda establert en el citat text . 

  

 13.Vigència 

 Aquestes clàusules de condicions generals han estat redactades amb data de 1 de 

Gener de 2007 i tenen una vigència indefinida. 

  

  

  

 En prova de conformitat, firmen aquest conjunt de clàusules de condicions generals 

incorporat al contracte de viatge combinat a ____ ______, el _ _ d ___ _____ de _____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


