
 

 

Austràlia de Brisbane a Melbourne en grup reduït 

 

Informació 

        

Uneix-te amb nosaltres en un grup reduït i deixa'ns 

mostrar-te el més destacat d'Austràlia. Volem 

ensenyar-te el màxim possible, sobretot, una gran 

diversitat de fauna en el seu hàbitat natural.  

 

23 dies / 22 nits 

 

DATES DE SORTIDA: 

5 Agost / 2 i 30 Setembre 

de 2019 

 

Guia parla hispana 

 

Grup Mín.10 / Màx.22 

persones  

Preu 

 4.175 € 

Vols no inclosos 

 

Dades bàsiques 

 

Tipus de viatge Transports utilitzats Atractius principals 

       



 

 

 
 
 

Dies Itinerari Àpats Allotjament 

01 Arribada a Brisbane - Hotel 

02 Brisbane E Hotel 

03 Brisbane E Hotel 

04 Brisbane – Vol a Darwin - Hotel 

05 Darwin - Kakadu National Park E Lodge 

06 Kakadu National Park – Darwin E Hotel 

07 Darwin – Vol a Cairns E Hotel 

08 Cairns – Yungaburra E Motel 

09 Yungaburra – Cairns E Hotel 

10 Cairns E Hotel 

11 Cairns E Hotel 

12 Cairns – Vol a Ayers Rock - Hotel 

13 Ayers Rock  - Hotel 

14 Ayers Rock – Vol a Sydney - Hotel 

15 Sydney E Hotel 

16 Sydney E Hotel 



 

 

17 Sydney E Hotel 

18 Sydney – Vol a Melbourne E Hotel 

19 Melbourne - Port Campbell E Motel 

20 Port Campbell - Halls Gap E Motel 

21 Halls Gap – Melbourne E Hotel 

22 Melbourne - Hotel 

23 Sortida de Melbourne - - 

 

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



 

 

Itinerari

Dia 1. Arribada a Brisbane 
Arribada a Brisbane, recollida per part del nostre 

representant en destí i trasllat a l'hotel. Brisbane, 

capital de l'estat de Queensland, és la tercera ciutat més 

gran del país i es concentra al voltant de les corbes 

serpentejants del riu Brisbane. En el seu cor està Queen 

Street, carrer avui dia de vianants on es localitza la 

zona comercial. La ciutat és moderna però també 

compta amb esplèndids edificis antics de gres com The 

City Hall, The Parliament House i l'antiga Government 

House que es troba al costat del Jardí Botànic. 

Caminem per South Bank, lloc on el 1988 es va 

celebrar l'Exposició Universal. Avui dia està repleta de 

sales de concerts i un parc de grans dimensions a 

l'interior s'ha construït una piscina artificial i una zona 

de pícnic amb barbacoes. Des d'aquesta riba es disposa 

d'una magnífica panoràmica dels edificis alts de la 

ciutat. Allotjament. 

Nota: check-in a l'hotel a les 14:00 però si es vol 

disposar de l'habitació abans d'aquesta hora cal pagar 

un suplement. Consultar. 

  

Dia 2. Brisbane (E) 

Esmorzar. Avui visitem el Lone Pine Sanctuary on 

tenim l'oportunitat de tenir un primer contacte amb una 

gran quantitat d'espècies de la fauna típicament 

australiana com ornitorincs, cangurs, cacatues, diables 

de Tasmània, dingos i coales entre d'altres, així com 

una extensa varietat d'aus autòctones. En aquest parc 

de l'estat de Queensland, hi ha la possibilitat de fer-se 

fotos amb un coala en braços. A la tarda viatjarem al 

mirador de Mt Coot-tdha on menjarem i des d'on 

podrem apreciar les espectaculars vistes de la ciutat i 

voltants. Tornem a la ciutat després de dinar on 

disposem de la tarda lliure (20 km). Allotjament. 

  

Dia 3. Brisbane (E) 

Esmorzar. Durant els mesos d'agost, setembre i octubre 

de cada any a la costa est d'Austràlia, es poden veure 

balenes geperudes en la seva migració anual passant 

des de l'Equador en les aigües càlides crien, fins 

l'Antàrtica. Avui gaudim d'un creuer per les aigües al 

voltant de l'illa Moreton situada a 60 km al nord-est de 

Brisbane. Aquesta zona és coneguda per ser un dels 

millors llocs del món per veure balenes que en el seu 

recorregut migratori, entren a Moreton Bay per 

descansar a les seves tranquil·les aigües, en el seu 

viatge de tornada a l'Antàrtica. A la tarda després el 

creuer tornem a la ciutat on disposem de temps lliure 

per passejar pel jardí botànic i on podem sopar en un 

dels nombrosos restaurants a la vora del riu Brisbane. 

(80 km). Allotjament. 

Dia 4. Brisbane - Vol a Darwin 

Avui volem a Darwin capital del Territori Nord, que 

deu el seu nom a l'honorable Charles Darwin. 

Sobrevolem aquesta zona àrida, extensa i poc habitada 

fins a arribar a la costa nord. Si bé durant la Segona 

Guerra Mundial, concretament el 1942, Darwin va ser 

bombardejada pels avions japonesos i el 1974 el cicló 

Tracy va devastar la ciutat, avui dia Darwin és una 

ciutat jove, moderna i pròspera per la riquesa que li 

aporten l'explotació de la mineria local i l'explotació de 

gas i petroli en el Mar de Timor. És així mateix 

considerat un lloc estratègic per la seva posició i 

compta amb bases militars de notable importància. A 

la tarda visitarem el Darwin Museum per conèixer la 

seva gran col·lecció d'artefactes i pintures Indígenes i 

exemples de fauna autòctona de la regió. Més tard fem 

un recorregut per la ciutat, el seu port marítim i llocs 

d'interès. A la nit gaudirem de la posta de sol i del 

vibrant ambient multicultural del mercat nocturn a 

Mindil Beach. (10 km) Allotjament. 

  

Dia 5. Darwin - Kakadu National Park (E) 

Esmorzar. Per l'autovia Stuart podem veure circulant 

els famosos "trens de carretera", grans camions amb 

remolcs que poden arribar a fer fins a 53 metres de 

longitud i que recorren el país de nord a sud. Aquest 

matí al riu Adelaide, tenim un creuer en el qual es 

poden veure molt de prop cocodrils d'aigua salada, en 

el seu hàbitat natural. Després del creuer continuem 

viatge fins arribar a Kakadu National Park, Patrimoni 

de la Humanitat i lloc de gran importància espiritual, 

cultural i social per als Indígenes d'aquesta regió. 

Continuem camí fins Nourlangie Rock, una formació 

rocosa atípica amb zones protegides de l'erosió 

produïda per les devastadores pluges monsòniques, el 

que va suposar en el seu moment una zona d'ideal 

conservació per a les pintures indígenes en roca. 

Caminem per visitar diferents llocs on habitaven els 

Indígenes i on van decorar les roques amb pintures. 

Arribem a Cooinda situada al centre del parc on ens 

allotjarem aquesta nit. (400 km). Allotjament. 

  

Dia 6. Kakadu National Park - Darwin (E) 

Esmorzar. Avui al matí d'hora gaudirem d'un creuer de 

dues hores pel Yellow Water Billabong, un pantà 

d'aigua dolça dins el Parc Nacional de Kakadu. Prop de 

60 espècies d'aus habiten en aquests aiguamolls plens 

de vida i flora aquàtica. Els ànecs xiulants i les oques 

són els més abundants, si bé també es poden veure 

àguiles a la recerca de les seves preses, així com 

cocodrils creuant sigilosament les seves tranquil·les 

aigües. Més tard viatjarem a Ubirr, lloc conegut per les 



 

 

seves pintures en roca de milers d'anys d'antiguitat. 

L'art representa escenes de les lleis més ancestrals dels 

seus avantpassats, així com els animals de la zona. La 

caminada puja entre roques fins a una zona elevada, 

una mena de mirador on gaudirem d'una esplèndida 

vista del paisatge pintoresc. El 1985 en aquest lloc es 

va rodar una part de la coneguda pel·lícula "Crocodile 

Dundee", amb l'actor Paul Hogan. Tornem a Darwin 

per passar aquí la nit. (400 km). Allotjament. 

  

Dia 7. Darwin - Vol a Cairns (E) 

Esmorzar i a l'hora convinguda trasllat a l'aeroport de 

Darwin per volar a Cairns. A l'arribada a Cairns, fem el 

trasllat a l'hotel. Cairns s'estableix com a ciutat el 1876 

amb la recerca d'or i l'explotació de fusta dels boscos 

d'Atherton Tablelands, però, a dia d'avui conserva molt 

poques coses del passat. Des dels anys 80 s'ha produït 

un important creixement del turisme i, ja que compta 

amb un aeroport internacional, aquesta ciutat és 

actualment coneguda com el port d'entrada a la Gran 

Barrera de Coral de Queensland. Sortim de l'hotel per 

fer una passejada pel centre de aquesta ciutat tropical. 

Allotjament. 

  

Dia 8. Cairns - Yungaburra (E) 

Esmorzar. Aquest matí pugem al telefèric Skyrail que 

té un recorregut escènic de 7.5 quilòmetres per sobre 

del Parc Nacional Barron Gorge, en una zona de selva 

humida tropical al nord de Cairns, una àrea d'enorme 

valor considerada com a patrimoni de la humanitat i 

situada a l'estat de Queensland. El telefèric després del 

viatge sobrevolant flora nativa, ens porta al pintoresc 

poble de Kuranda. En aquest poble es poden visitar 

entre d'altres un parc de papallones i un parc de rèptils; 

també es pot donar un bonic passeig a la vora del riu 

Barron. De camí a Atherton Tablelands passem per 

comunitats agrícoles fins arribar a un arbre enorme, un 

ficus conegut com Curtain Fig. Després d'arribar al 

nostre allotjament caminem fins a un rierol a prop seu, 

on tindrem l'oportunitat de veure el mamífer més 

estrany del món, l'ornitorinc, nedant en el seu hàbitat 

natural. (100 km). Allotjament. 

  

Dia 9. Yungaburra - Cairns (E) 

Esmorzar. Aprofitem el matí per donar un bonic 

passeig matinal de 4 quilòmetres pel frondós bosc 

tropical situat al voltant del llac Echam. Continuem 

viatge travessant l'altiplà Atherton i parem per veure la 

pintoresca cascada Milla Milla. Arribem al poble 

d'Innisfail conegut per les seves plantacions de bananes 

i els seus edificis d'estil art decó. Després de dinar 

visitarem el Parc Nacional de Wooroonooran per fer 

una caminada curta per la selva fins a arribar a la 

cascada Josephine. Aquesta cascada té tres caigudes i 

les seves aigües provenen de Bartle Frere, la muntanya 

més alta de Queensland amb 1622 metres d'altura. De 

tornada a Cairns passarem per camps immensos de 

canya de sucre i per Walshes Peak en Gordonvale, una 

muntanya de 922 m d'alçada en forma de piràmide on 

cada any se celebra una cursa de pujada i baixada. 

Abans d'arribar al nostre allotjament, pararem per 

veure agile wallabies (petits cangurs). (210 km). 

Allotjament. 

  

Dia 10. Cairns (E) 
Esmorzar i dia lliure. Opcions: Hi ha una gran selecció 

de creuers que ofereixen snorkel i busseig per admirar 

les impressionants formacions coral·lines, peixos 

multicolors i altres organismes marins a la Gran 

Barrera de Coral, considerada una de les set meravelles 

naturals del món, composta per prop de 2900 esculls 

individuals , més de 900 illes i cayos, i que aconsegueix 

una longitud de 2600 quilòmetres. La majoria 

d'empreses ofereixen el baptisme de busseig per als que 

no tenen carnet, però sí ganes de provar una 

experiència extraordinària en aquest entorn 

d'incomparable bellesa. Allotjament. 

Hi ha gran varietat d'opcions en funció de les 

preferències personals, consulta'ns. 

  

Dia 11. Cairns (E) 

Esmorzar i dia lliure. Opcions: Hi ha tours d'un dia de 

durada a Cape Tribulation, segons diuen la selva 

tropical més antiga del món on es troba l'espectacular 

bosc tropical de Daintree National Park. Una altra 

opció més que recomanable és contractar un vol 

escènic en avioneta per sobrevolar la Gran Barrera, de 

la qual es diu que és l'únic ésser viu que es pot veure 

des de l'espai i que resulta tan espectacular des de les 

altures com des de les profunditats. També es pot 

visitar el Tjapukai Aboriginal Park on se celebra una 

exhibició amb variats aspectes de la cultura indígena, 

com balls, exemples de la seva música i el conegut 

instrument didgeridoo, l'ús medicinal de les plantes, 

una exhibició d'armes i mètodes de caça que inclouen 

llançament de bumerang, o una teatralització del 

Dreamtime, l'època de creació del món pels seus 

esperits ancestrals, entre d'altres. Allotjament. 

  

Dia 12. Cairns - Vol a Ayers Rock (E) 

Esmorzar i a l'hora convinguda trasllat a l'aeroport per 

agafar el vol a l'interior d'aquest enorme continent. 

Sortint des de la costa, en creuar la serralada divisora, 

es produeix un canvi dramàtic en el passatge, el terreny 

és molt més sec i des del cel tan sols es pot apreciar un 

petit grapat de pobles dedicats al bestiar o la mineria. 

A poc a poc les carreteres desapareixen deixant pas a 

pistes de terra que s'esvaeixen al lluny en la distància. 

Després d'unes hores creuant aquests paratges 

inhòspits i deshabitats, arribarem a l'anomenat Centre 



 

 

Rojo, un desert de dunes de sorra vermella amb 

vegetació baixa i llacs salats. Ja en terra i després del 

trasllat de l'aeroport a l'hotel, disposem de temps per 

visitar el centre d'informació d'aquesta regió i tenir així 

un major coneixement de la fauna del desert. Dins de 

les activitats del centre, assistirem a una actuació dels 

Indígenes del país per començar a descobrir la seva 

ancestral cultura. Cap al tard hi ha miradors per 

meravellar-se amb la posta de sol i els canvis de colors 

en el paisatge desèrtic. Allotjament. 

Opció: Vol en helicòpter per veure la posta de sol a 

Uluru. 

  

Dia 13. Ayers Rock 

Matinem i visitarem Uluru-Kata Tjuta National Park 

per veure l'alba a Uluru, el monòlit més impressionant 

del món. Quan el sol s'aixeca i s'encén el dia, es pot 

apreciar gairebé minut a minut, com va canviant el 

paisatge segons les diferents tonalitats que va prenent 

la pedra sagrada. Després visitarem el Centre Cultural 

Aborigen per aprendre més de la cultura Indígena 

d'aquesta zona. Farem una caminada per la base 

d'Uluru on podrem veure formacions i zones amb 

pintures Indígenes en roca. Tornem al nostre 

allotjament per menjar i descansar abans d'anar a la 

tarda, a altres formacions rocoses anomenades Kata 

Tjuta. Aquest conjunt de 36 turons de formes 

arrodonides, és un lloc de gran importància per als 

homes Indígenes d'aquesta zona. Farem una caminada 

per Walpa Gorge des d'on apreciarem de prop el 

magnífic conglomerat que conformen aquestes 

formacions de roques. Tornem al mirador d'Uluru per 

contemplar la posta de sol i les diferents tonalitats que 

adquireix la roca amb els canvis de llum al final del dia. 

(160 km). Allotjament. 

  

Dia 14. Ayers Rock - Vol a Sydney 

Avui volem a Sydney, la ciutat més poblada 

d'Austràlia. A l'arribada fem el trasllat a l'hotel. 

Després de sopar fem un petit recorregut per la capital 

de l'estat de Nova Gal·les del Sud; passem per 

Chinatown i continuarem amb una visita nocturna per 

Darling Harbour amb la ciutat il·luminada; és un lloc 

fantàstic per fer fotos nocturnes. A la badia de Sydney 

es poden veure els edificis més famosos i distintius del 

segle XX, la coneguda Opera House il·luminada i el 

Harbour Bridge també il·luminat, un arc d'acer que 

creua el port portant el trànsit de trens, vehicles i 

vianants entre el Districte de Negocis Central de 

Sydney i els barris més al nord i la zona de Circular 

Quay al cor del centre de la ciutat. Allotjament. 

  

Dia 15. Sydney (E) 

Esmorzar. Aquest matí caminem pel carrer principal 

fins al Queen Victoria Building, un antic centre 

comercial completament restaurat, de quatre plantes i 

amb uns fabulosos terres de mosaic. Continuem a Hyde 

Park i Macquarie Street on es troben uns antics edificis 

governamentals construïts en pedra arenisca. 

Passejarem pel Botanical Garden fins al mirador amb 

vistes a la badia. Des d'aquest punt es poden apreciar 

en la distància les dues icones de la ciutat, Sydney 

Opera House i Sydney Harbour Bridge. Seguim al llarg 

de la badia fins Circular Quay des d'on surten tots els 

ferris, usats com a mitjà de transport de passatgers. 

Embarquem al ferri que ens portarà a Manly amb la 

seva preciosa platja, coneguda entre els surfistes per les 

seves ones. Aquí hi ha temps per menjar i relaxar-se o 

fer una passejada des del mar fins als penya-segats de 

la costa amb vistes a mar obert. Tornem al vespre en 

ferri per veure el sol descendint després de la badia. 

Allotjament. 

  

Dia 16. Sydney (E) 

Esmorzar. Al matí visitarem la zona de Darling 

Harbour que va ser millorada abans dels Jocs Olímpics 

l'any 2000, i que encara segueix millorant amb nous 

espais públics com el Sydney Convention Centre and 

Exhibition Centre. Avui dia aquesta zona està plena de 

restaurants i bars amb moltíssim ambient. Continuem 

pel centre de la ciutat veient els seus edificis i llocs més 

emblemàtics fins arribar al barri The Rocks, on es 

troben les cases més antigues de la ciutat, construïdes 

amb pedra de la zona. Finalment pugem el pont de 

Sydney per apreciar les magnífiques vistes sobre la 

badia, l'Opera House, Circular Quay i la ciutat. Tarda 

lliure. 

Opcions: Es pot fer un tour guiat per l'Opera House 

per veure l'edifici per dins o visitar el Sea Life Sydney 

Aquarium. Allotjament. 

  

Dia 17. Sydney (E) 

Esmorzar i dia lliure. Opcions: Volta de tot el dia per 

les Blue Mountains. Aquesta regió està plena de gran 

varietat de fauna i flora, és única i està considerada 

Patrimoni de la Humanitat des de l'any 2000. 

Actualment encara està habitada per les tribus 

Aborígens Gundungurra i Darug. A destacar d'aquesta 

visita, la formació rocosa inconfusible de tres pics que 

s'observa prop de Katoomba, les tres germanes, 

cascades i caminades al costat dels penya-segats. Una 

altra opció és fer un tour d'un dia als cellers de la vall 

Hunter conegut per les seves negres de gran qualitat. 

També és possible visitar la platja Bondi mundialment 

coneguda pels surfistes o visitar algun dels nombrosos 

museus de Sydney, la galeria d'art contemporani o 

deixar-te perdre pels seus carrers. Allotjament. 

Nota: Hi ha gran varietat d'opcions en funció de les 

preferències personals, consulta'ns. 

  



 

 

Dia 18. Sydney - Vol a Melbourne (E) 

Esmorzar. Aquest matí encara queda una mica de 

temps per visitar el mercat de Paddy's Market situat a 

prop de Chinatown o pujar a la Sydney Tower que 

compta amb un mirador giratori des d'on les vistes de 

tota la ciutat són magnífiques. A la tarda trasllat a 

l'aeroport nacional per agafar el vol a Melbourne, 

capital de l'estat de Victòria, coneguda com la més 

europea d'Austràlia i que compta amb una curiosa 

barreja de cultures de molts països del món. El centre 

de la ciutat i la zona comercial estan situats a la riba 

Nord del riu Yarra. A la riba Sud hi ha una àmplia zona 

per passejar anomenada Southbank, amb molt ambient 

i plena de restaurants i bars. Després de sopar, farem 

una passejada nocturna per aquesta animada zona per 

veure la ciutat il·luminada. Allotjament. 

  

Dia 19. Melbourne - Port Campbell (E) 

Esmorzar i sortirem de la ciutat creuant el pont 

Westgate i agafarem l'autopista en direcció Sud-oest 

per començar el viatge per The Great Ocean Road. 

Passem per Surf Coast i per la famosa platja Bell's 

Beach, on cada any se celebra un campionat mundial 

de surf. Continuem el recorregut per The Great Ocean 

Road que serpenteja per la costa entre paisatges de 

platges salvatges i penya-segats rocosos fins a arribar 

Apollo Bay. Deixem la costa i ens introduïm a l'interior 

per ascendir per Otway Ranges, una serralada amb un 

exuberant bosc d'eucaliptus gegants, i per valls 

humides on trobem una selva subtropical. Fem una 

caminada curta per veure impressionants falgueres i 

arbres enormes, en una zona d'increïble bellesa i 

frondositat. Ens desviem de la carretera principal, fins 

allunyar-nos del trànsit habitual. A poca distància 

trobem una gran quantitat de coales en el seu hàbitat 

natural; una experiència fantàstica. A la tarda arribarem 

al Port Campbell National Park on es troben les 

conegudes formacions d'arenisca, The Twelve 

Apostles que, si la climatologia permet, podrem visitar 

amb la màgica llum del capvespre. (300 km). 

Allotjament. 

  

Dia 20. Port Campbell - Halls Gap (E) 

Esmorzar. Aquest matí visitarem de nou The Twelve 

Apostles per apreciar aquests magnífics monòlits de 

gres amb la llum del matí. La velocitat d'erosió a la base 

de les agulles de pedra calcària és d'aproximadament 2 

cm per any pel que, la seva composició va canviant 

amb el transcurs del temps, caient unes i donant lloc a 

noves formacions. 

Opció: Vol en helicòpter per gaudir des de l'aire 

d'aquestes formacions i del relleu de la costa, que 

dibuixa una gran quantitat de penya-segats. 

Continuem visitant el Parc Nacional de Port Campbell, 

diferents miradors al llarg del recorregut i altres 

formacions de calcària creades per l'erosió com Loch 

Ard Gorge o London Bridge. A la tarda arribarem a 

Tower Hill Reserve, una reserva natural dins d'un volcà 

extint que ofereix un hàbitat natural, tranquil i ideal 

com a llar de coales, emús i cangurs grisos. Més tard 

seguirem camí cap a la serralada de muntanyes rocoses 

anomenada The Grampians. (260 km). Allotjament. 

  

Dia 21. Halls Gap - Melbourne (E) 

Esmorzar. Aquest matí, podem veure de prop cangurs 

grisos i abundants aus, com cacatues i kookaburras. 

Deixem enrere aquesta vall i comencem a viatjar per 

planes, passant per un paisatge de pasturatge d'ovelles 

i petites vinyes abans d'arribar a l'antic poble miner 

d'Ararat. Els començaments d'aquest poble daten de 

1857 quan 700 miners xinesos van arribar, caminant 

400 km, provinents del sud d'Austràlia. Aquí van trobar 

el dipòsit d'or fluvial més ric del país, pel que van 

decidir establir-se aquí. En plena expansió de la febre 

de l'or, hi havia unes cinquanta mil persones residint a 

Ararat dels quals uns nou mil eren d'origen xinès. 

Ballarat va ser el primer poble miner on es va produir 

la coneguda "febre de l'or" el 1850 i dia és una ciutat 

pròspera que conté molts edificis d'acurada construcció 

que reflecteixen el seu ric passat. A la tarda tornem a 

Melbourne. (270 km). Allotjament. 

  

Dia 22. Melbourne (E) 

Esmorzar. Amb el descobriment d'or, Melbourne es va 

convertir en un port d'entrada per a milers de persones. 

Donada la riquesa generada durant la febre d'or, 

aquesta ciutat compta amb nombrosos edificis 

emblemàtics construïts en pedra. El 1880 la ciutat era 

coneguda com "Marvellous Melbourne" i era de les 

més prestigioses del món, elegida per albergar la 

primera Sala Exhibició Internacional a Austràlia. 

Melbourne va ser la capital d'Austràlia entre 1901 i 

1927, any en què la seu del Govern va passar a 

Canberra. El 1956 va ser la primera ciutat d'Austràlia 

on es van celebrar els Jocs Olímpics i avui dia té fama 

mundial per la seva àmplia oferta esportiva. Caminem 

pel centre i visitarem els seus llocs més destacats. 

Continuem en direcció a l'illa Phillip, actualment 

considerat com el millor lloc per veure el pingüí blau, 

el més petit del món. Tornem a Melbourne tard a la nit. 

(320 km). Allotjament. 

  

Dia 23. Sortida de Melbourne (E) 

Esmorzar. Al matí fem un recorregut amb autobús per 

visitar llocs interessants a les rodalies de la ciutat. 

Visitarem els camps de tennis on es juga l'Open 

d'Austràlia, el Circuit de Fórmula 1, el cosmopolita 

barri de Saint Kilda i Port Phillip Bay. Opcions:Fer les 

últimes compres al mercat de Queen Victoria, pujar la 

torre Eureka per gaudir de les seves impressionants 



 

 

vistes de 360 graus de la ciutat i voltants. El tour 

finalitza amb el trasllat a l'aeroport on ens acomiadem 

i us desitgem un agradable vol de tornada a casa. 

  

  

 *Àpats: E=Esmorzar; D=Dinar; S=Sopar 

 



 

 
 

Les informacions contingudes en aquest dossier, han de prendre&#39;s única i exclusivament a títol informatiu, estant subjectes a possibles 

variacions. Kareba Viatges declina tota responsabilitat per qualsevol circumstància derivada d&#39;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: 4.175 € -Grup en base a 10 persones 

 

Preu per persona en habitació triple: 3.975 € 

 

Suplements: 

Habitació individual: 1.375 € 

 

Sortides 2019: 

Agost: 5 

Setembre: 2, 30 

 

  

"Preus calculats en base a moneda local del país a data 09/01/19. Qualsevol fluctuació de la moneda podria afectar al 

preu final del viatge. En aquest cas serà comunicat amb suficient antelació al client." 
 

 
 

El preu inclou / no inclou

 

Inclou 
 

 Allotjament en habitació doble amb bany en hotels de 

3* i motels de classe turista 

 Esmorzars segons el que indica l'itinerari 

 Viatge amb autobús amb aire condicionat i amb remolc 

de maletes 

 Guia de parla hispana, xofer amb experiència 

 Totes les entrades a Parcs Nacionals 

 Trasllats des de i s l'aeroport 

 Assegurança d'assistència en viatge 

 Documentació digitalitzada en l'espai personal CLUB 

KAREBA 

 Assistència 24 hores durant el viatge 
 

Activitats i Tours inclosos: 

 Visita a peu pel centre de Brisbane. 

 Visita al Lone Pine Koala Sanctuary amb possibilitat 

d'abraçar un coala. 

 Creuer per veure balenes geperudes a Moreton Bay. 

 Tour amb autobús per la ciutat de Darwin. 

 Visita al mercat nocturn de Mindil Beach. 

 Creuer pel riu Adelaide per veure cocodrils. 

 Tour per Kakadu National Park. 

 Visita a llocs especials per veure pintures Indígenes en 

roca. 

 Creuer pel Yellow Water Billabong a Kakadu per veure 

cocodrils, flora i fauna. 

 Viatge en telefèric de Cairns a Kuranda passant per 

sobre de la selva tropical. 

 Caminada per la selva tropical del llac Echam. 

 Visita al Wooroonooran National Park. 

 Veure les cascades Milla Milla i Josephine. 

 Tour per Uluru Kata-Tjuta National Park. 

 Tours per veure l'alba i la posta de sol a Uluru. 

 Caminada per la base d'Uluru, passant per diversos llocs 

especials. 

 Caminada per Walpa Gorge a Kata Tjuta. 

 Tour a peu pel centre de Sydney. 

 Viatge en ferri per Sydney Harbour. 

 Visita a la famosa Manly Beach. 

 Visita de la zona de Darling Harbour. 

 Visita a peu pel centre de Melbourne. 

 Tour per The Great Ocean Road. 

 Visita a l'Otway National Park amb el seu preciós bosc 

humit. 

 Visita d'un lloc especial per veure coales en el seu 

hàbitat natural. 



 

 
 

Les informacions contingudes en aquest dossier, han de prendre&#39;s única i exclusivament a títol informatiu, estant subjectes a possibles 

variacions. Kareba Viatges declina tota responsabilitat per qualsevol circumstància derivada d&#39;una interpretació errònia de la informació a dalt 

publicada. Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web. 
 
 
 
 

 

 Visita al Port Campbell National Park i les formacions 

The Twelve Apostles. 

 Visita a la Tower Hill Rerserve. 

 Visita al Grampians National Park. 

 Visita al poble de Ballarat. 

 Tour amb autobús a les principals atraccions en els 

voltants de Melbourne. 

 Visita a l'illa Phillip i tour per veure els pingüins més 

petits del món. 
 

 

 

No inclou 
 

 Els vols internacionals ni els vols nacionals 

 Els àpats no especificats i qualsevol altre concepte no 

especificat en l'apartat "Inclou" 

 Els tours opcionals 

 Assegurança opcional amb ampliació de cobertures i 

cancel·lació



 

 

Informació addicional 

Documentació i visats 
Cal passaport en regla, amb vigència mínima des de la data de sortida de 3 mesos. 

Cal visat per entrar a Austràlia. 

El visat es pot sol·licitar de forma gratuïta el eVisitor (subclass 651). Aquest visat és vàlid per a 3 mesos: 

https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/651- 

 

Expressa recomanació de no portar cap tipus de menjar, carn, embotits, formatge o similars, ni tan sols envasats 

al buit. Es prohibeix expressament l'entrada al país amb productes d'origen animal, fruites, plantes, llavors i 

qualsevol menjar que pogués contenir malalties. En arribar al país s'ha de completar un formulari indicant si es 

porta alguna d'aquestes coses. A l'aduana realitzarà una revisió de l'equipatge i en cas de trobar efectes prohibits, 

s'aplicaran multes d'elevada quantia. En cas de dubte, consultar els requisits de duanes. 

https://www.australia.gov.au/information-and-services/passports-and-travel/customs-and-quarantine 

 

Sanitat i vacunes 

No hi ha cap vacuna obligatòria per entrar al país. Per a aquells que necessitin prendre alguna medicació especial, 

es recomana portar la quantitat necessària per a tot el viatge. 

Kareba 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 Ministeri de Sanitat, Consum i 

Benestar Social 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 del país és el dòlar australià. Es pot utilitzar efectiu o targetes de crèdit tant en restaurants com en la 

majoria dels comerços. Trobarem caixers automàtics (ATM) en pràcticament tot el recorregut. 

 

Clima 

Austràlia presenta un clima temperat la major part de l'any, però això pot variar degut a la mida del continent. 

Els estats del nord generalment tenen un clima càlid gairebé tot el temps, mentre que els estats meridionals tenen 

hiverns més freds. Austràlia és també un dels continents més secs de la terra, amb una mitjana anual de 

precipitacions de menys de 600 mm. Igual que en tots els països de l'hemisferi sud, les estacions de l'any a 

Austràlia són oposades a les de l'hemisferi nord. De desembre a febrer és estiu, de març a maig és la tardor, de 

juny a agost és hivern i de setembre a novembre és primavera. 

 

Electricitat 

  
 

 



 

 

 

Allotjament 

Ciutat Allotjament 

Brisbane Pacific Hotel o similar 
Darwin Darwin central hotel o similar 
Kakadu Gagudju Lodge o similar 

Yungaburra Yungaburra Park Motel o similar 
Cairns The Hotel Cairns o similar 

Ayers Rock Outback Pioneer Hotel o similar 
Sydney Great Southern Hotel o similar 

Melbourne Great Southern hotel o similar 
Port Campbell Port Campbell Motel o similar 

Halls Gap Gariwerd Mootel 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. 

 

Equipatge Recomanat 

Durant el viatge es passa per diferents zones climàtiques. Al nord farà calor durant el dia i durant la nit. Al sud 

les temperatures poden ser molt més fredes. Es recomana consultar la meteorologia abans de començar el viatge 

per portar roba adequada al temps fred, humit o amb vent (almenys un folre polar i un impermeable per la pluja) 

i roba més lleugera, així com vestit de bany, una motxilla petita per les coses del dia, protecció solar i ulleres de 

sol. La roba serà informal i el calçat còmode i resistent per fer caminades fàcils. Hi haurà instal·lacions per rentar 

la roba en tots els llocs on anem a passar la nit. 

 

Informació essencial per a tots els viatgers 

-Tingues en consideració a l'hora de planificar les teves vacances que, viatjant des d'Espanya, necessites dos dies 

per arribar i un per tornar. 

-El guia donarà una informació general del país i de cada un dels llocs que visitem i estarà allà per ajudar i 

solucionar els petits problemes que puguin sorgir i per assegurar-se que tots gaudeixin d'un viatge inoblidable. 

El guia no és responsable de les negligències que puguin cometre la resta dels viatgers. 

-Sempre hi haurà algun restaurant en el qual es pugui sopar; durant el dia pararem en pobles on hi ha petits cafès 

que venen menjar, entrepans i begudes fredes i calentes. La parada per dinar és d'entre 45 minuts i 1 hora. El 

conductor i/o el guia decidiran si és el cas el temps a dedicar, depenent del lloc en el qual ens trobem. Volem 

ensenyar-te el millor d'aquest país i durant les hores de llum del dia. 

-Les activitats opcionals estan pensades per a realitzar en els dies lliures i sempre és preferible fer les reserves 

amb un parell de dies d'antelació, ja que la majoria de les vegades les places són limitades. El guia et mostrarà 

opcions i alternatives per a cadascuna d'elles, per tenir una idea del que es pot fer, però no té obligació de fer cap 

reserva de cap tour ni activitat opcional. Es pot, per tant triar qualsevol companyia per fer el tour opcional i mai 

serà responsabilitat del guia si en finalitzar el recorregut, el viatger no queda satisfet amb el tour que hagi triat. 

-El conductor no pot ni canviar l'itinerari ni incloure cap excursió addicional perquè ho demani un viatger. Les 

activitats opcionals es reserven per als dies lliures. Només el representant de la companyia del tour està autoritzat 

a canviar el recorregut del tour per raó del clima, estat de les carreteres o accés a les mateixes. 

-El autobús que s'utilitza per al tour té aire condicionat, però és bàsic. No disposa de safata superior per deixar la 

motxilla de dia, de manera que cal portar-la damunt o posar-la sota el seient o en els seients lliures si n'hi ha. 

Diàriament rotarem els seients perquè tots els passatgers tinguin l'oportunitat d'apreciar les millors vistes dels 



 

 

seients davanters. 

 

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 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) 

 


