
 

 

Estats del Tamil Nadu i Kerala en Grup 

Informació 

 

Recorrem el Sud del país on la religió es manifesta en 

forma de temples que no admeten comparació. Un 

viatge entre els estats de Tamil Nadu i Kerala on 

trobem les extenses plantacions de te i interessants 

reserves naturals. 

 

15 dies / 14 nits (19 dies/18 nits 

amb extensió a Mysore) 

 

DATES DE SORTIDA: 28 Juliol 

/ 5 Agost / 7 Setembre / 5 

Octubre / 4 Novembre de 2019 

 

Guia parla castellana 

 

Grup Mín.6 / Màx.14 persones  

Preu 

Des de 2.040 € + taxes 

Vols inclosos 

 

 
 

Dades bàsiques 

 

Tipus de viatge Transports utilitzats Atractius principals 

         



 

 

 
 

Dies Itinerari Àpats Allotjament 

01 Vol ciutat d’origen – Madras/Chennai - Hotel 

02 Madras/Chennai – Mahabalipuram E Hotel 

03 Mahabalipuram – Kanchipuram – Mahabalipuram E Hotel 

04 Mahabalipuram – Pondicherry E Hotel 

05 Pondicherry – Chidambaram – Thanjavur E Hotel 

06 Thanjavur  E Hotel 

07 Thanjavur – Trichy – Chettinad E Hotel 

08 Chettinad – Madurai E Hotel 

09 Madurai E Hotel 

10 Madurai – Reserva Natural de Periyar E Hotel 

11 Reserva Natural de Periyar – Kumarakom E Hotel 

12 Kumarakom – Allepey (Houseboat) E/D/S Houseboat 

13 Allepepy – Cochin E Hotel 

14 Cochin E - 

15 Cochin. De matinada, vol de retorn - - 

 

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



 

 

Itinerari

Dia 01. Ciutat d'origen - Chennai   

Presentació a l'aeroport a l'hora prevista i embarcament 

amb destinació Chennai. Arribada de matinada, 

assistència per part del nostre corresponsal i trasllat a 

l'hotel on ja tindrem l'habitació disponible.  

 

Dia 02. Chennai - Mahabalipuram (E)   

Esmorzar. A l'hora indicada sortida per efectuar les 

visites de la ciutat de Chennai. El Museu, el Fort de 

Sant Jordi, la Basílica de St. Tomás en Milapore i el 

Temple de Kapaleeshwarar, dedicat a Shiva. 

Finalitzades les visites, sortida cap a Mahabalipuram. 

Arribada, trasllat a l'hotel i resta del dia lliure. 

Allotjament.   

Distància Chennai - Mahabalipuram: 50 kms - 1 hra. 

aprox     

 

Dia 03. Mahabalipuram - Kanchipuram - 

Mahabalipuram (E)   

Esmorzar. Sortida per visitar els temples més 

importants de Mahabalipuram com són el Temple de la 

Platja i els Cinc Rathas. Més tard, sortida per carretera 

cap a la ciutat de Kanchuipuram situada a escassos 30 

km. Kanchipuram, també coneguda com la ciutat dels 

1000 temples, és una de les set ciutats sagrades de 

l'Índia i molt famosa pels seus saris de seda. Visitarem 

els temples de Varadaraja Perumal, Kailasanatha i 

Ekamberashwara, construïts pels Pallava i dedicats al 

déu Shiva. Retorn a Mahabalipuram i resta del dia 

lliure. Allotjament.     

 

Dia 04. Mahabalipuram - Pondicherry (E)  

Esmorzar i sortida per carretera cap a Pondicherry. 

Antiga colònia francesa situada a la vora del Golf de 

Bengala és una síntesi fascinant de cultura Europea i 

Índia. El seu ambient agradable i la seva ubicació la fan 

un lloc ideal per relaxar-se. A l'arribada visitarem el seu 

Museu i l'ashram del filòsof hindú Aurovindo. 

Finalitzades les visites torno a l'hotel i allotjament.  

Distància Mahabalipuram - Pondicherry: 100 kms - 2 

hrs, aprox     

 

Dia 05. Pondicherry - Chidambaran - Thanjavur 

(E)  

Esmorzar i sortida cap a Thanjavur. En ruta s'efectuarà 

una breu parada per visitar Chidambaram on destaca el 

temple de "Sri Natraj", dedicat a Shiva. El gran temple 

de Chidambaram és un dels 5 temples principals del 

Shivaismo. El complex és enorme d'uns 160.000 

metres quadrats amb milers de columnes esculpides en 

pedra. Arribada a Thanjavur i trasllat a l'hotel. Resta 

del dia lliure. Allotjament.   

Distància Pondicherry - Thanjavur: 180 kms - 4 hrs, 

aprox  

 

Dia 06. Thanjavur (E)   

Esmorzar. La ciutat de Thanjavur capital del regne 

Chola, va aconseguir la seva màxima esplendor entre 

els segles X i XIV, convertint-se en centre de la cultura 

tamil. Visitarem el temple de Brihadeeshwara 

considerat el més perfecte temple Drávida i declarat per 

la UNESCO patrimoni de la humanitat. El temple està 

dedicat a Shiva i està format per dos enormes torres 

piramidals. Aquestes són conegudes com gorupas i es 

limiten per dues figures de guardians gegants i al seu 

torn estan decorats per relleus i figures que representen 

les danses clàssiques de la índia. Continuarem les 

visites amb el palau i l'església Schwartz. Retorn a 

l'hotel i allotjament.     

 

Dia 07. Thanjavur - Trichy - Chettinad (E)  

Esmorzar i a l'hora prevista sortida cap a Chettinad. De 

camí efectuarem una parada en Trichy per visitar els 

temples de Srirangam, pujarem fins al Fort de la Roca 

situat a 90 m sobre la ciutat i coronat pel temple dedicat 

al déu Vinayaka. Passejarem pel basar Xinès i 

continuació cap a Chettinad. En aquesta població es 

destaca l'arquitectura de les grans mansions colonials, 

construïdes en el S. XVIII a força de marbre i fusta de 

teka birmana.   

Distància Thanjavur - Trichy: 57 kms - 1,30 hrs. aprox. 

Distancia Trichy - Chettinad: 85 kms - 2 hrs. aprox. 

    

Dia 08. Chettinad - Madurai (E)   

Desdejuni i sortida cap a Madurai situada en l'estat de 

Tamil Nadu, al sud-est de l'Índia, és la segona ciutat de 

la regió. Es troba sobre les ribes del riu Vaigai, i la seva 

història es remunta a més de 2500 anys enrere. Famosa 

pels seus meravellosos monuments, la hi coneix com 

l'Atenes de l'Est. És una ciutat moderna i en constant 

desenvolupament. Les seves peces arquitectòniques 

tradicionals contrasten bellament amb estructures 

funcionals típiques dels últims anys. No obstant això, 

cal destacar que el temple Meenakshi és el seu atractiu 

per excel·lència. Arribada, trasllat a l'hotel i resta del 

dia lliure per explorar la ciutat per compte propi. 

Distància Chettinad - Madurai: 95 kms - 2 hrs. aprox. 

 

Dia 09. Madurai (E)   

Esmorzar. A l'hora prevista, sortida per efectuar les 

visites al Temple Meenakshi, el Palacio Thirumalai i el 

Temple de Teppakulam.  El Temple de Meenakshi, és 

un dels temples més extraordinaris i impressionants del 

món. Està construït com una enorme estructura de 



 

 

planta rectangular envoltada per alts murs que consta 

de tres zones concèntriques enclavades al voltant dels 

dos santuaris principals. Com un exemple de 

l'arquitectura dravídica, s'observa que tota la ciutat s'ha 

construït i se segueix construint al voltant del temple. 

Aquest gran complex religiós està custodiat per dotze 

torres passarel·la, conegudes com gopuram. Entre elles 

la més alta és la torre sud, construïda en 1559 i amb 

més de 50 metres d'altura.  Finalitzades les 

visites, retorn a l'hotel. A última hora de la tarda, 

assistirem a la cerimònia que té lloc en el temple 

Meenaskshi on els sacerdots passegen al déu i celebren 

els seus rituals. Retorn a l'hotel i allotjament  

 

Dia 10. Madurai - Reserva Natural de Periyar (E) 

Esmorzar. Sortida de Madurai cap a la Reserva Natural 

de Periyar. Arribada i temps lliure per descobrir la 

reserva. Aquest parc considerat el santuari més popular 

de vida silvestre del Sud de l'Índia, conté un llac 

artificial de 26 quilòmetres quadrats creat pels britànics 

en 1895 i és l'hàbitat de bisonts, antílops, senglars, 

langures, uns 7500 elefants i uns 35 tigres i on tindrem 

la possibilitat de gaudir d'un passeig amb vaixell pel 

llac.   

Distància Madurai - Periyar: 130 kms - 3 hrs. aprox. 

    

Dia 11. Reserva Natural de Periyar - Kumarakom 

(E)  

Esmorzar i sortida cap a Kumarakom situat en l'estat de 

Kerala. Arribada, trasllat a l'hotel i temps lliure per 

relaxar-se i gaudir de l'entorn. Aquesta interessant 

destinació, pintoresc i encantador, està format per un 

conjunt d'illes que avui dia conformen un santuari 

d'aus. Possibilitat de visitar la reserva ornitològica, en 

la qual segons l'època de l'any es poden veure 

cormorans, diferents espècies d'ànecs, cigonyes 

siberianes, martinets de nit comuns...etc.   

Distancia Periyar - Kumarakom: 200 kms - 5/6 hrs. 

aprox. 

 

Dia 12. Kumarakom - Allepey (Houseboat) (E/D/S)  

Esmorzar i sortida cap a Allepey, on embarcarem en 

una de les "houseboats" les típiques cases vaixell de la 

zona i on navegarem a través dels canals per gaudir del 

relaxant paisatge. Esmorzar, sopar i nit a bord. 

Distància Kumarakom - Allepey: 60 kms - 2 hrs. aprox.  

 

Dia 13. Allepey - Cochin (E)   

Esmorzar. Retorn a Allepey i desembarqui. 

Continuació per carretera cap a Cochin, una de les 

ciutats més importants de l'estat de Kerala i més 

boniques del Sud de l'Índia. És famosa pel seu port 

natural i les seves xarxes de pesca xineses. Arribada i 

resta del dia lliure. A última hora de la tarda, assistirem 

al famós espectacle dramàtic de Kathakkali. Els 

ballarins personifiquen escenes mitjançant un complex 

llenguatge de passos de dansa, gestos de les mans i 

expressions del rostre. El que augmenta la bellesa és el 

maquillatge així com la sintonia que hi ha entre la 

música i els gestos. Retorn a l'hotel i allotjament. 

Distància Allepey - Cochin: 70 kms - 2 hrs. aprox.  

 

Dia 14. Cochin (E)   

Esmorzar. A l'hora prevista sortida per efectuar les 

visites de mig dia per la ciutat de Cochin. Visitarem el 

Palau holandès en Mattancherry, la Sinagoga Jueva, 

situada en el cor del Barri Jueu, l'Església de Sant 

Francisco, la més antiga d'Europa en l'Índia, la Basílica 

de Santa Creu, construïda en 1.557 pels portuguesos i 

finalitzarem amb un passeig per la costa per poder 

observar les típiques xarxes xineses i el seu 

funcionament. Retorn a l'hotel on disposarem d'algunes 

habitacions per endreçar-se i descansar abans del 

trasllat a l'aeroport per sortir de matinada. 

 Nota: En cas que aquest dia coincideixi en divendres, 

les visites del Palau holandès i la Sinagoga Jueva, es 

realitzaran el dia anterior per trobar-se ambdues 

tancades.     

 

Dia 15. Cochin. De matinada vol de tornada   

De matinada, trasllat a l'aeroport per embarcar en el vol 

de retorn a la ciutat d'origen. Arribada i fi dels nostres 

serveis.       

 

EXTENSIÓ MYSORE:     

 

Dia 15. Cochin - Bangalore. Trasllat a Hassan (E) 

Esmorzar i temps lliure fins a l'hora prevista per al 

trasllat a l'aeroport de Cochin. Embarqui amb 

destinació a Bangalore. A l'arribada, trasllat per 

carretera fins a Hassan i allotjament. Resta del dia 

lliure.   

Distància Bangalore - Hassan: 150 kms - 3,30 hrs. 

aprox     

 

Dia 16. Hassan - Belur - Halebid - Mysore (E) 

Esmorzar i dia complet de visites. Sortirem cap a Belur 

per visitar l'immens conjunt de temples com el de 

Chennakeshava dedicat a Vishnu i que ha estat un 

temple actiu des de la seva fundació i segueix sent un 

lloc important de peregrinació i el temple de 

Veeranarayana un dels millors exemples de 

l'arquitectura de l'era d'Hoysala, posteriorment 

continuarem la nostra ruta cap a Halebid per visitar 

Hoyasaleswara i Kedareswara altres dos temples que 

són obres mestres d'art hindú. Una vegada finalitzades 

les visites seguirem el nostre camí cap a la ciutat de 

Mysore.   

Distància Hassan - Mysore: 110 kms - 2,30 hrs. aprox 

    



 

 

 

Dia 17. Mysore (E)   

Mysore conserva l'encant del vell món amb els seus 

magnífics palaus, temples antics, escultura, art, 

arquitectura i cultura. Els seus carrerons estrets i cases 

tradicionals amb decoratius "rangoli", pintures fetes 

amb pólvores de colors finament mòlts, en els llindars 

i "torana" en les entrades (adorns de fulles de plàtan), 

perfumades d'encens i càmfora; les dones embolicades 

en saris de colors brillants, els mercats tradicionals, 

rituals, costums i tradicions fan de Mysore una ciutat 

colorida i encantadora.  Després del desdejuni 

sortirem per efectuar les visites del temple de 

Chamundeshwari el Palau que va ser la residència dels 

reis Wodeyar i el colorit comprat de Deva Raj. Retorn 

a l'hotel i allotjament.     

 

Dia 18. Mysore - Bangalore (E)   

Desdejuni i temps lliure fins a l'hora del trasllat a 

Bangalore. A l'arribada, trasllat a l'hotel on disposarem 

d'algunes habitacions per endreçar-se i descansar abans 

de tornar a l'aeroport per sortir en el vol de matinada 

amb destinació a la ciutat d'origen.  Distància 

Mysore - Bangalore: 140 kms - 3 hrs. aprox.  

 

Dia 19. Bangalore. De matinada vol de retorn  

Embarcament al vol amb destinació a la ciutat d'origen. 

Arribada i fi dels nostres serveis. 



 

 
 

Les informacions contingudes en aquest dossier, són única i exclusivament a títol informatiu, estant subjectes a possibles variacions. Kareba Viatges 

declina tota responsabilitat per qualsevol circumstància derivada per interpretació errònia de la informació a dalt publicada. Subjecte a les 

condicions generals que es troben a la nostra web. 
 
 
 
 

 

Preus 

Preu per persona: 2.150€ -Grup en base a 10 persones  

 

Taxes no incloses: 320 €   

 

Preu per persona en base a grup:  

De 10 a 14 persones: 2.150 €(2.040 € per les 4 primeres places)  

De 6 a 9 persones: 2.320 €(2.210 € per les 4 primeres places)   

 

 

Suplements:  
Habitació individual: 510 €  

Extensió Mysore (mínim 4 persones): 490 €  

Supl. Individual (Extensió Mysore): 100 €  

Supl. Temporada alta (octubre i novembre): 230 €  

Supl. Habitació Individual (Temporada alta): 150 €  

Extensió Mysore (Temporada alta): 30 €)  

Supl. Individual (Extensió Mysore Temporada alta): 20 €     

 

 

Notes: sortides des de Barcelona i/o Madrid amb la companyia aèria Qatar Airways en clase "S" i "V". Consultar 

suplements de sortida des d'altres aeroports.  

 

 

El preu inclou / no inclou

Inclou    
- Vols internacionals ciutat d'origen - Maadras 

(Chennai) / Cochin o Bangalore - ciutat d'origen. 

Tarifa en classe turista reduïda de la cía Qatar 

Airways amb restriccions i penalitzacions per 

canvis i/o cancel·lacions. Sense reemborsament 

un cop emesos   

- Tots els trasllats aeroport-hotel-aeroport   

- Transport privat amb a/c per tot el recorregut per 

terra entre Chennai i Cochin   

- Hotels turista superior i primera en habitacions 

dobles amb bany/dutxa   

- Estada 1 nit en houseboat en cabina doble amb a/c 

i pensió complerta   

- Visites i excursions especificades a l'itinerari amb 

entrades incloses   

- Guia local acompanyant de parla castellana per a 

tot el recorregut entre Chennai i Cochin + guies 

locals a les ciutats de parla anglesa 

- Espectacle cultural de Katakali a Cochin   

- Assegurança d'assistència en viatge   

- Documentació digitalitzada en l'espai personal del 

CLUB KAREBA   

- Assistència 24 hores durant el viatge    

 

Extensió Mysore:    

- Vol intern Cochin-Bangalore en classe turista   

- Trasllats a aeroports i hotels   

- Transport privat amb a/c per tot el recorregut per 

terra entre Hassan i Bangalore   



 

 
 

Les informacions contingudes en aquest dossier, són única i exclusivament a títol informatiu, estant subjectes a possibles variacions. Kareba Viatges 

declina tota responsabilitat per qualsevol circumstància derivada per interpretació errònia de la informació a dalt publicada. Subjecte a les 

condicions generals que es troben a la nostra web. 
 
 
 
 

 

- Hotel de categoria turista superior i primera en 

habitacions dobles amb bany/dutxa   

- Guia local acompanyant de parla castellana per tot 

el recorregut i guies locals de parla anglesa   

- Visites i excursions especificades amb entrades 

incloses       

 

No inclou    
- Taxes aèries (320 €)   

- Dinars i sopars no especificats com incloses, 

begudes   

- Visites i excursions no especificades a l'itinerari 

com incloses 

- Propines   

- Extres personals   

- Visat electrònic    

- Taxes aèries de sortida del país    

- Assegurança opcional amb ampliació de 

cobertures i cancel·lació   

- Qualsevol servei no especificat com inclòs



 

 

 

Informació addicional   
 

Documentació i visats   

Per viatjar a l'Índia cal realitzar visat. Avui dia es realitza de forma electrònica i es paga amb targeta (uns 80 USD). Pot 

realitzar-lo en l'enllaç següent:https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.htmlPer a això es requereix tenir el passaport 

amb una validesa mínima de 6 mesos des de la data d'arribada a l'Índia. A més caldrà seguir les instruccions i disposar 

del passaport escanejat i una fotografia escanejada per poder gestionar-lo.     

 

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  

Els preus publicats corresponen a l'allotjament en habitacions dobles. Pot disposar-se d'una habitació individual 

mitjançant el pagament d'un suplement. En cas de viatjar sol i desitjar compartir habitació amb una altra/s persona/s, pot 

sol·licitar-se la reserva com "habitación a compartir". Si hi ha altres participants del mateix sexe que també ho hagin 

sol·licitat l'agència els facilitarà l'acomodació compartida, ja sigui en habitació doble o en triple. En cas contrari haurà 

d'abonar-se el suplement d'habitació individual.  Habitació triple: pocs hotels disposen d'habitacions triples. La majoria 

faciliten una doble amb un llit suplementari, quedant l'espai lliure i el confort limitats. Convé tenir aquest aspecte clar 

abans de sol·licitar la reserva d'una habitació d'aquesta capacitat (cas que viatgin tres persones juntes) o de sol·licitar la 

inscripció com "habitación a compartir".    

 

Divisa  

La moneda del país és la Rupia. Podem viatjar amb Euros sense problemes i canviar a rupies en destinació. A les grans 

ciutats es pot canviar en bancs i oficines de canvi i fins i tot podem pagar algunes de les entrades amb targeta.    

 

Clima  

Índia té unes condicions diferents depenent de la zona. Excepte a la zona dels Himàlaia podríem dir que predomina el 

clima tropical. Les èpoques de pluges van des de Juny fins a Novembre i es veu clarament afectat pel monsó que va de 

sud a nord però que descendeix considerablement al Setembre. A l'hivern trobem un hivern que pot arribar a ser molt 

fred, sent Gener el mes més fred, sobretot a la zona propera al desert, al nord-oest. En canvi en el mes de Març ens 

trobem en època seca amb el que farà molta calor però no la humitat de l'època del monsó.     

 

Allotjament  

En aquest itinerari trobarem diferents tipus d'allotjament. A les grans ciutats els hotels són funcionals, de nivell mig, 

equivalents a 3*** i 4**** amb una situació cèntrica. En llocs més adaptats fem servir tipus "Resorts" (Mahabalipuram, 

Periyar y Kumarakom). Tots disposen de bany       

 

Chennai:              The Residency 

Mahabalipuram:   Ideal Beach Resort   

Pondicherry:        Atithi Hotel 

Thanjavur:           Hotel Parisutham  

Chettinad:            The Bangala     

Madurai:              JC Residency     

Periyar:                Abad Green Forest    

Kumarakom:        Lake Song Resort   

Allepey:               Houseboat 

Cochin:                 Hotel The Killians  

Hassan:               Southern Star 

Mysore:              Sandesh The Prince   

Bangalore:         Royal Orchid Resort 

https://www.theresidency.com/
http://idealresort.com/
http://www.atithipondicherry.com/
http://www.hotelparisutham.com/
http://www.thebangala.com/
http://www.jcresidency.com/
http://www.abadhotels.com/
http://eastend.in/lakesong
http://www.hotelkillians.com/
http://www.ushalexushotels.com/
http://www.sandeshtheprince.com/
http://www.royalorchidhotels.com/


 

 

 

 

Seguretat   

Consulteu el web del Ministeri d'Assumptes Exteriors:  

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

e.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   

(Consultar condicions de contractació AQUI)



 

 

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)  


