Tailàndia capitals senderisme i platges de Krabi
Informació
Viatge a Tailàndia visitant les antigues capitals del
Regne de Siam i coneixent les seves minories
ètniques fent senderisme per la selva del nord del
país, dormint en els seus poblats. Acabarem a les
platges de Krabi.

16 dies / 15 nits
DATES DE SORTIDA:
Abril:30 / Juny: 11,18 /
Juliol:9,16,30 / Agost:6,13 /
Setembre: 3 de 2022
Guia parla castellana

Grup Mín.5 / Màx.16
persones

Preu
Des de 1.570 € + taxes
Vols inclosos

Dades bàsiques
Tipus de viatge

Transports utilitzats

Atractius principals

Dies

Itinerari

Àpats

Allotjament

01

Vol Ciutat d’origen – Bangkok

-

Hotel

02

Arribada a Bangkok

-

Hotel

03

Bangkok

E

Hotel

04

Bangkok – Ayutthaya

E

Hotel

05

Ayutthaya – Lopburi – Pitsanulok - Sukhothai

E

Hotel

06

Sukhothai – Lampang – Chiang Mai

E

Hotel

07

Chiang Mai – Doi Suthep – Chiang Mai

E

Hotel

08

Chiang Mai – Senderisme minories del nord – Poblat Karen

E/D/S

Poblat local

09

Poblat Karen - Senderisme minories del nord – Poblat Karen

E/D/S

Poblat local

10

Poblat Karen – Descens riu Mae Tang – Chiang Mai

E/D

Hotel

11

Chiang Mai

E

Hotel

12

Chiang Mai - Krabi

E

Hotel

13

Krabi

E

Hotel

14

Krabi

E

Hotel

15

Krabi – Vol a Bangkok - Ciutat d’origen

E

Nit a bord

16

Arribada a Ciutat d’origen

-

-

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

Itinerari
Dia 1. Vol Ciutat d'origen - Bangkok
Sortida amb el vol destinació Bangkok fent escala. Nit
a bord.
Dia 02. Bangkok
Arribada a l'aeroport de Bangkok, trobada amb el
nostre representant i trasllat a l'hotel. Resta del dia
lliure. Com a capital política, econòmica, cultural,
gastronòmica i espiritual de Tailàndia, Bangkok
compta tant amb l'encant clàssic i cultural que es
desprèn en tot el país com amb les comoditats
modernes, de vegades mostrades al viatger d'una forma
aparentment caòtica, però sempre amb aquest somriure
amable, senyal d'identitat de l'hospitalitat tailandesa.
Allotjament.
Dia 03. Bangkok (E)
Dia lliure a Bangkok. Qui ho desitgi podrà fer una
excursió al Gran Palau i el Wat Pho opcionalment (no
inclòs). El Gran Palau Reial, possiblement la primera
atracció turística de la ciutat. Situat al cor de l'illa de
Rattanakosin, les lluents torres del Gran Palau estan
convenientment situades a prop dels temples més
espectaculars de Bangkok, incloent el Temple Buda
d'Esmeralda (Wat Phra Kaeo), el Temple de l'Alba
(Wat Arun) i Wat Pho, especialment conegut per acollir
l'enorme Buda Reclinat, una figura amb 46 metres de
llarg i 15 metres d'altura, que va ser llar de la primera
escola de massatge tailandès del país. Aquestes
destinacions emblemàtiques són algunes de les
principals atraccions per a tots aquells que viatgin a
Bangkok buscant l'essència de les tradicions culturals
úniques de Tailàndia. El serpentejant Chao Phraya "Riu
de Reis" està connectat per nombrosos canals, per la
qual cosa Bangkok s'ha guanyat el sobrenom de la
"Venècia d'Orient". El visitant pot gaudir d'un creuer
per les seves aigües, a més de visitar un mercat flotant
o explorar els khlongs o canals que discorren per
Bangkok, tots ells atraccions per si mateixes.
Allotjament.
Dia 04. Bangkok - Ayutthaya (E)
Esmorzar i sortida per visitar el Parc Històric
d'Ayutthaya, antiga capital del Regne de Tailàndia i un
dels llocs més bonics per gaudir de la meravellosa
arquitectura tailandesa. Explorarem els principals
temples, com Wat Mahatat, Wat Sri Sanpetch i Wat
Mongkol Borphit, on podrem admirar les ruïnes del
segle XIV-XVIII que van sobreviure a la invasió de les
tropes birmanes. En acabar, trasllat a l'hotel.
Allotjament.

Dia 05. Bangkok - Lopburi - Phitsanulok Sukhothai (E)
Esmorzar i sortida cap al famós temple proper, Pha
Prang Samyord, a Lopburi, conegut per la gran
quantitat de micos que viuen als seus voltants. A
continuació, sortirem cap a Phitsanulok, població
situada al cor de Tailàndia i considerada un dels centres
de pelegrinatge budista més importants del país. Allà
veurem Wat Mahathat. Durant el trajecte serem
testimonis del canvi de paisatge, que es fa cada cop més
frondós i verd, adelantant ja els paisatges selvàtics del
nord del país. Continuarem la ruta cap a Sukhothai.
Allotjament.
Dia 06. Sukhothai - Lampang - Chiang Mai (E)
Esmorzar i sortirem d'hora per visitar el Parc Històric
de Sukhothai, declarat Patrimoni de la Humanitat per la
Unesco per la seva increïble bellesa i mostra dels
diversos segles de prosperitat de la civilització Thai, on
veurem Wat Mahathat Sukhothai. Aquest preciós
temple es troba al centre de l'antiga ciutat emmurallada.
Era el temple més gran i important de l'imperi, ubicat
al costat del Palau Reial. El nom del temple es tradueix
com "temple de la Gran Relíquia" i va ser construït
seguint el concepte de Mandala, un antic símbol hindú
que representa l'univers. Tindrem oportunitat de gaudir
d'aquesta meravella arquitectònica d'una manera molt
especial, ja que farem servir la bicicletes ecològiques
per explorar aquest enorme i impressionant recinte. A
continuació, sortirem cap a la ciutat de Lampang, on
visitarem el temple Phra That Lampang Luang, que és
un dels temples més importants del nord de Tailàndia.
Després continuarem el viatge fins a l'hotel a Chiang
Mai. Allotjament.
Dia 07. Chiang Mai - Doi Suthep - Chiang Mai (E)
Esmorzar i sortida per visitar el Wat Pha Lat, també
conegut com el Temple amagat. Ubicat en una
exhuberant muntanya, lluny del caos dels carrers de la
ciutat de Chiang Mai, es troba aquest temple, un paradís
enmig de la jungla. Els temples de la jungla, a
diferència dels temples comunitaris que es troben a la
ciutat, serveixen principalment com lloc de tranquilitat
per que els monjos puguin viure i meditar. Amb edificis
antics de pedra, talles i estàtues intrincades i molts
llocs impressionants per meditar, està clar per què la
gent diu que Wat Pha Lat és la joia amagada de Chiang
Mai. Posteriorment visitarem Wat Umong, un
prestigiós centre de meditació on podrem observar com
viuen els monjos.

El dia d'avui també sortirem de la ciutat, per visitar Wat
Prahat Doi Suthep, situat a 3.500 peus sobre el nivell
del mar, el temple més sagrat de la ciutat. Pujarem els
306 esglaons del temple, custodiats per dues
magnífiques nagues (serps), construïdes al 1.383.
Aquest símbol de Chiang Mai conté la relíuia sagrada
de Buda, consagrada a la magnífica i brillant pagoda
daurada. El temple ofereix una increïble vista
panoràmica de tota la ciutat i les àrees dels voltants.
Retorn a la ciutat i trasllat a l'hotel. Sobre les 18.00
hores ens reunirem amb el que serà el nostre guia local
durant els dies de senderisme per resoldre qualsevol
consulta que puguem tenir sobre els dies de
senderisme. Allotjament.

durant unes 2 hores (depenent del nivell de l'aigua) fins
a l'aldea de la tribu del turó Lahu a Baan Pong Ngan.
Breu descans per veure els voltants i visitar a la gent
del poblat dels Lahu on continuarà el nostr emocionant
recorregut en balsa de bambú passant per molts ràpids
fins al poble Shan durant 2 hores. Dinar al poble de
Shan. Després del dinar, retorn a Chiang Mai.
Allotjament.

Dia 08. Chiang Mai - Senderisme minories del nord
- Poblat Karen (E/D/S)
Esmorzar i sortida cap a la selva. En ruta ens aturarem
al mercat local de Mae Malai per comprar alguns
aliments i vegetals que seran necessaris durant la
caminata. Després de la primera part del senderisme,
ens aturarem a la cascada Mok Fah per nedar i relaxarnos una estona. Després del bany ens traslladarem a
Baan Pang Lun on tindrem un dinar local.
A la tarda continuarem aproximadament mitja hora fins
al Parc Nacional Huay Nam Dung on farem unes 2
hores de senderisme fins a Baan Mae Jok, un poblat de
la tribu Karen. A la nostra arribada podrem explorar el
poble i parlar amb la gent local unint-nos a les activitats
quotidianes locals. Sopar i allotjament.

El campament d'Elefants Baan Chang és una
organització sense ànim de lucre que ofereix
als visitants l'oportunitat de conèixer de prop a aquests
notables animals i aprendre com són les seves vides i
comportaments diaris. Serem testimonis de la vida dels
elefants en el seu hàbitat natural, coneixerem la seva
història i participarem en la vida d'aquests amistosos i
feliços mamífers, ajudant-los a menjar i a banyar-se.
Dinarem al campament i, en finalitzar les activitats,
tornarem a l'hotel.

Dia 09. Poblat Karen - Senderisme minories del
nord - Poblat Karen (E/D/S)
Esmorzar i sortida de caminata d'unes 3 hores i mitja
o 4 hores fins a un altre poblat Karen, Bann Pang
Khao Laam. Aquest passeig serà agradable ja que la
majoria del temps transcorre sota l'ombra dels arbres.
Dinar en poblat on el guia ens ensenyarà la seva
habilitat culinària preparant el dinar pel grup. Després
de dinar tindrem temps per conèixer el poble i
contemplar l'estil de vida local. Sopar i allotjament.
Nota: Totes les hores són aproximades i depenen en
gran mesura de les condicions climàtiques, l'estat en
què es trobin els camins, el cabal del riu, etc. Reservat
el dret a ajustar el programa sense previ avís per
condicions locals i, si fos necessari, cancel·lar alguna
de les activitats, encara que en tot moment es
mantindria el concepte essencial del viatge.
Dia 10. Poblat KAren - Descens del riu Mae Tang Chiang Mai (E/D)
Esmorzar al poblat. Posteriorment gaudirem del
descens en balsa de bambú al llarg del riu Mae Tang

Dia 11. Chiang Mai (E)
Esmorzar i dia lliure per poder explorar la ciutat o fer
l'excursió opcional (no inclosa) al campament
d'elefants de Baan Chang (consultar suplement).
Allotjament.

Nota: El grup que té sortida el 6 Agost volarà aquesta
tarda a Krabi
Dia 12. Krabi - Vol a Krabi (E)
Esmorzar i a l'hora determinada trasllat a l'aeroport per
prendre el vol destinació a Krabi. Arribada a Krabi i
trasllat a l'hotel. Resta del dia lliure. Allotjament.
Dies 13 i 14. Krabi (E)
Dies lliures a les platges de Krabi. Krabi, una província
a la costa d'Andaman al sud de Tailàndia, és una regió
d'un altre món, d'arxipèlags laberíntics, on les illes
semblen irrompre verticalment fora de la mar mentre
que les seves platges solitàries només són accessibles
amb long tail boat. Les innombrables badies a Krabi
han estat refugi de pirates, comerciants i gitanos del
mar durant milers d'anys i les evidències
arqueològiques indiquen que va ser originalment
habitada fa 25.000 o 35.000 anys. Amb atraccions com
aigües termals, un santuari de vida salvatge, coves
marines, esculls de coral, exòtica vida marina, penyasegats de pedra calcària que atrauen amants de
l'escalada de tot el món i els parcs nacionals, que
inclouen els paradisos de l'illa de Koh Phi Phi i Koh
Lanta, hom podria fàcilment passar setmanes a Krabi.
Allotjament.

Nota: El grup del 8 Agost volarà a Bangkok la 14ª nit i
dormirà a Bangkok ja que el vol cap a ciutat d'origen
és diürn
Dia 15. Krabi - Vol a Bangkok - Ciutat d'origen (E)
Esmorzar i temps lliure fins a l'hora determinada per al
trasllat a l'aeroport (sense guia) on agafarem el vol de
tornada a Bangkok. Arribada a Bangkok on agafarem
el vol destinació a la nostra ciutat d'origen. Nit a bord.
Dia 16. Arribada a Ciutat d'origen
Arribada a la nostra Ciutat d'origen i fi dels Serveis.
*Àpats: E=Esmorzar; D=Dinar; S=Sopar
Nota: La sortida del dia 6 Agost vola a Krabi la nit
anterior, després del dia lliure a Chiang Mai i a
Bangkok la nit anterior al vol internacional tenint així
el mateix nombre de nits a Krabi

Preus
Preu per persona: 1.570 € -Grup en base a 13 persones
Preu per persona en base a grup:
De 13-16 persones: 1.570 €
De 5-12 persones: 1.685 €
Taxes aèries no incloses: 415 €
*DESCOMPTE 4 PRIMERES PLACES: 100 €
Suplements:
Habitació individual: 325 €
Suplement 30 Juliol: 150 €
Suplement 6 Agost: 240 €
Visita Gran Palau i Wat Pho: 68 €
Excursió campament Baan Chang: 78 €
Krabi Resort a Krabi: 60 €
Sortides:
Maig:30
Juny: 11,18
Juliol:9,16,30
Agost:6,13
Setembre: 3
Preus en base a la moneda local del país, calculats en el moment de publicació del viatge. Qualsevol fluctuació de la moneda podria
afectar al preu final del viatge. En aquest cas serà comunicat amb suficient antelació al client.
Preus basats en tarifa aèria subjecta a disponibilitat en el moment de fer la reserva en ferm. Consulteu disponibilitat. En c as que la
classe o companyia aèria no estigués disponible es proporcionarà alternativa.

El preu inclou / no inclou
•

Inclou
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vols internacionals fent escala intermèdia
Vols domèstics Bangkok - Krabi – Bangkok
Trasllats aeroport-hotel-aeroport
Allotjament en hotels especificats amb esmorzar
Transport durant el recorregut en vehicle adequat per al
grup amb a/c
Guia de parla castellana durant les visites
Dies de senderisme en servei regular amb guia de parla
anglesa
Pensió completa durant el senderisme
Assegurança d'assistència en viatge amb cobertures de
cancel·lació fins a 1.500 € (Info de l'assegurança)

•

Documentació digitalitzada en l'espai personal del
CLUB KAREBA
Assistència 24 hores durant el viatge

No inclou
•
•
•
•
•
•
•
•

Taxes aèries (415 €)
Begudes en els dinars i sopars
Entrades
Guia als trasllats de Krabi
Maleters
Ampliació de cobertures de cancel·lació fins a 3.000 €
(45 €)
Propines i extres personals
Qualsevol servei no especificat com inclòs

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

Informació addicional
Documentació i visats
Per viatjar a Tailàndia es requereix passaport amb validesa mínima de 6 mesos.
Sanitat i vacunes
No hi ha cap vacuna obligatòria per entrar al país.
Kareba Viatges informa únicament de les vacunes obligatòries per poder entrar al país al que es va a viatjar.
Recomanem consultar sempre amb temps suficient les recomanacions proporcionades pel Ministerio de Sanidad
y consumo a la web:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
També recomanem consultar en el telèfon de Sanitat Respon 902 111 444 o al seu web els diferents centres de
vacunació:
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/organitzacio/adreces_i_telefons/centres_vacunals/
Compartir habitació
El preu dels nostres viatges està indicat per persona en habitació doble. En cas de viatjar sol existeix l'opció de
viatjar en habitació individual pagant el suplement corresponent o sol·licitar l'opció de "compartir habitació". En
aquest cas es compartirà habitació amb un altre viatger/a. En cas que no aparegui company per compartir
habitació el client haurà de llavors assumir el suplement d'individual.
Divisa
La moneda Tailandesa és el Bath (THB). Tant l'Euro com l'USD són monedes igualment vàlides per a canviarles per Bhats. No hi ha avantatge d'una respecte a una altra. Per això, llevat que tinguis dòlars sobrants d'un altre
viatge, no cal canviar. Podràs canviar en centenars de llocs. Des de l'aeroport, passant per qualsevol banc o per
oficines de canvi de moneda que hi ha a les zones turístiques o en els hotels. La millor opció són els bancs, seguit
de les oficines de canvi al carrer.
Clima
El clima tropical a Tailàndia és generalment calent i humit a la major part del país durant la major part de l'any.
Mentre que les estacions de Tailàndia es divideixen generalment en la temporada de calor, estació "freda" i la
temporada de pluges, en realitat és relativament càlid la major part de l'any.
Electricitat

Dies de senderisme
Durant els dies que realitzarem el senderisme per les minories ètniques portarem un guia local de parla anglesa.
Els guies locals són guies dels poblats de la zona pel que, tot i no ser un guia de parla castellana, no trobarem a
ningú millor per guiar-nos durant aquests dies, solucionar qualsevol imprevist o explicar-nos els costums locals.
El dia que comencem el senderisme al matí deixarem el nostre equipatge a recepció on el guardaran durant els
dies que estiguem visitant les minories ètniques. Per als següents dies a la selva només haurem de portar una
motxilla amb l'imprescindible ja que l’haurem de carregar nosaltres.
Recomanem portar
- Roba còmoda i lleugera. Pantalons i samarretes llargues si pot ser per a protegir-nos de la vegetació i els
mosquits
- Sac llençol
- Calçat còmode que subjecti bé el turmell. Durant el senderisme no hi ha desnivells forts però a causa de l'època
de pluges terra estarà relliscós i amb fang
- Impermeable per protegir-nos de la pluja o capa de pluja per a protegir la roba de dins de la motxilla perquè
estigui seca quan la necessitem
- Sandàlies que puguin mullar
- Repel·lent de mosquits
- Frontal
- Mini farmaciola
La interacció i durada de la trobada amb els elefants depèn sempre de les condicions, hora d'arribada, època de
l'any i fins i tot l'humor de l'elefant ja que, com a qualsevol ésser viu, no sempre li ve de gust banyar-se o
socialitzar.
Allotjament
Ciutat
Bangkok
Ayutthaya
Sukhothai
Chiang Mai
Senderismo
Krabi

Allotjament
Furama Xclusive Sathorn 3-4*
Classic Kameo 3-4*
Le charme 3-4*
99 The Gallery 3*
Casas particulares
Krabi La Playa 3-4 *

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
enwww.ebookfute.com/es la guia de la destinació en format electrònic.
Seguretat
Consulteu el web del Ministeri d'Assumptes Exteriors:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Recomendaciones
DeViaje.aspx
Reserva del viatge
Existeixen 3 maneres de formalitzar la inscripció del viatge:
1. Per telèfon: 93 715 66 59

2. Per correu electrònic:kareba@karebaviatges.com
3. Presencialment, a les nostres oficines: Kareba Viatges
c / Colom, 48-08.201 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. (*) 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)

