Colòmbia màgica i pura amb Ana Valencia
Informació
Un viatge d'autor de la mà de l'Ana Valencia, una
Colombiana que ens obrirà les portes a una
experiència única lluny dels viatges convencionals

19 dies / 18 nits

4 Agost 2021
Guia/Autor Kareba de
parla castellana
Mínim 6/Màxim 12
persones

Preu
Des de 3.680 € + Taxes
Vols inclosos

Dades bàsiques
Tipus de viatge

Transports utilitzats

Atractius principals

Dies

Itinerari

Àpats

Allotjament

04 Ago

Vol Ciutat d’origen – Bogotá

-

Hotel

05 Ago

Bogotá – Zipaquira – Villa de Leyva

E

Hotel

06 Ago

Villa de Leyva – Bogotá

E

Hotel

07 Ago

Bogotá

E

Hotel

08 Ago

Bogotá – Vol a Salento

E

Hotel

09 Ago

Salento - Medellín

E

Hotel

10 Ago

Medellín – Vol a Chocó

E /D / S

Hotel

11 Ago

Chocó

E/D/S

Hotel

12 Ago

Chocó

E/D/S

Hotel

13 Ago

Chocó – Vol a Medellín

E

Hotel

14 Ago

Medellín

E

Hotel

15 Ago

Medellín - Guatapé

E/D

Hotel

16 Ago

Guatapé – Vol a Santa Marta

E

Hotel

17 Ago

Santa Marta – Parc Tayrona – Santa Marta

E

Hotel

18 Ago

Santa Marta – Pobles Palafits – Cartagena de Indias

E/D

Hotel

19 Ago

Cartagena de Indias

E

Hotel

20 Ago

Cartagena de Indias – Illa del Rosario – Cartagena de Indias

E/D

Hotel

21 Ago

Cartagena de Indias – Illa de Tierra Bomba – Vol a Bogotá – Vol a ciutat
d’origen

E

Hotel

22 Ago

Arribada a ciutat d’origen

-

-

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

Itinerari
04 Agost. Vol ciutat d'origen - Bogotà
Sortida en vol regular destinació Bogotà en vol directe.
Arribada de matinada on ens rebrà l'Ana Valencia, la
autora i guia acompanyant del viatge. Trasllat a l'hotel
on de camí ens exposarà la ruta de viatge i ens farà ja
una introducció al país. Allotjament.
05 Agost. Bogotà - Zipaquirá - Villa de Leyva (166
km / 4 h aprox) (E)
Esmorzar. Començarem el dia viatjant cap al
departament de Boyacá. Farem una primera parada a la
Catedral de Sal de Zipaquirá, declarada primera
meravella de Colòmbia i considerada un dels èxits
arquitectònics i artístics més notables de l'arquitectura
colombiana. Es tracta de l'únic temple subterrani del
món situat a 180 m sota terra. Continuarem la ruta per
carretera fins arribar a Villa de Leyva, un dels pobles
més bonics de país, famós per la seva importància
històrica i per la seva magnífica plaça, una de les més
grans de Sud-Amèrica. Una ciutat de façanes blanques
amb finestrals i portes de fusta i balcons d'influència
morisca que constitueixen accents característics de la
tradició hispànica. Podrem recórrer el poble, perdre'ns
entre els seus carrers empedrats, deixar-nos embolicar
per l'encant de cadascuna de les seves cantonades,
gaudir del seu acollidor ambient colonial i
immortalitzar el viatge amb unes belles instantànies, a
més de veure un dels més bells capvespres de la regió
mentre assaborim un deliciós cafè. Tarda lliure i
allotjament.
06 Agost. Villa de Leyva - Bogotá (E)
Esmorzar. Començarem el dia coneixent els llocs més
representatius de Vila de Leyva. La Casa Terracota,
una construcció elaborada amb argila que resulta
sorprenent, considerada la ceràmica més gran de món.
Continuarem amb el museu del fòssil, construït per
iniciativa dels camperols de la regió. En la feina de casa
agrícoles van descobrir un exemplar de pliosauri que és
el més complet trobat fins al moment i l'únic exhibit "in
situ". A més farem un viatge en el temps a una fortalesa
medieval, visitant el museu de el Sant Ecco Homo,
conegut com el monument universal del silenci.
Acabarem el dia amb un passeig pel poble abans de
tornar a Bogotá. Allotjament.
07 Agost. Bogotá (E)
Esmorzar. La capital colombiana és una ciutat amb
molt per oferir: varietat en gastronomia internacional,
local i d'autor, bars a l'estil de les gran

capitals del món i llocs autòctons on només s'escolta
música de la regió. Perdent-nos en els seus carrers
passarem fàcilment de l'arquitectura republicana a la
moderna i tindrem el privilegi de recórrer llocs
històrics i culturals molt representatius de la ciutat.
Començarem les visites a Monserrate, símbol per
excel·lència de Bogotà. Continuarem visitant el Museu
de l'or, que ens sorprendrà amb la major col·lecció
d'orfebreria prehispànica de el món. Més tard, el
Museu de Botero, situat al barri més icònic de la ciutat.
Aquest és un dels espais artístics més importants de el
continent i alberga peces dels més grans artistes de la
història occidental i de Fernando Botero. Allotjament.
08 Agost. Bogotá - Vol a Salento ) (E)
Esmorzar. Al matí trasllat a l'aeroport per prendre el
vol amb destinació a Salento. Arribada a Salento, la
porta de l'eix cafeter. En l'essència d'aquest bell poble
encimbellat a les muntanyes del Quindío, descobrirem
que els seus carrers plasmen intacta la tradició dels
pobladors inicials amb cases acolorides i balcons de
flors. Com a primera parada visitarem una finca
cafetera per prendre un cafè acabat de moldre, conèixer
el seu procés des de la sembra fins que arriba a la taula
i delectar els nostres sentits amb el seu deliciós aroma
i sabor. Tarda lliure i allotjament.
09 Agost. Salento - Medellín (250 km/7h aprox) (E)
Esmorzar i al matí prendrem un tradicional Jeep Willys
i ens dirigirem a conèixer la Vall del Cocora, on creix
imponent l’arbre nacional, la monumental palmell de
cera. Un bell lloc per als amants de la natura i els
paisatges al·lucinants. A la tarda sortida per carretera
cap a Medellín. En ruta pararem a sopar (no inclòs).
Arribada a Medellín i allotjament.
10 Agost. Medellín - Vol a Chocó (E/D/S)
Esmorzar i a l'hora convinguda trasllat a l'aeroport per
agafar el vol a Chocó. Arribada a Chocó, un racó de el
Pacífic colombià que s'ha mantingut ocult per anys i en
el qual, durant tres dies, descobrirem els seus tresors
naturals. Aquest paradís tropical gaudeix d'una
immensa biodiversitat que combina la selva i el mar,
porta d'entrada i sala de part de les balenes yubartas. En
el verd Chocó conflueixen platges de sorra negra,
manglars i senders ecològics que faran les delícies
d'aquests dies de relax i natura, però també d'intercanvi
cultural, musical i gastronòmic amb un poble diferent
del conegut fins al moment. Tarda lliure. Allotjament
en un bell hotel ecològic amb les tres àpats inclosos.

11 Agost. Chocó (E/D/S)
Esmorzar i sortida amb llanxa per albirar balenes. Les
balenes geperudes recorren uns 8.500 km des de
l'Antàrtida fins a les càlides aigües del Pacífic
colombià, on poden descansar, aparellar-se i donar a
llum les seves cries. Aquest és un regal de la naturalesa
i una experiència que cal viure al menys un cop a la
vida. Gaudirem de caminades ecològiques, a el temps
que podrem observar la diversitat de flora i fauna que
ofereix la regió. Tarda lliure. Dinar, sopar i allotjament.
12 Agost. Chocó (E/D/S)
Esmorzar. Observació de balenes i / o caminada
ecològica en un ambient de connexió total amb la
natura i amb tota la seva exuberant bellesa en un entorn
natural. Gaudirem d'una atmosfera relaxant que
afavoreix el gaudi de diferents aventures lluny de les
aglomeracions i del turisme mainstream. Dinar, sopar i
allotjament.
13 Agost. Chocó - Vol a Medellín (E)
Esmorzar. Trasllat a Medellín amb avió. Arribada a
l'hotel per descarregar l'equipatge i descansar una mica.
Medellín és un símbol de transformació social i ha estat
reconeguda com la Capital de la Innovació pel Wall
Street Journal i l'Urban Life Institute el 2013. A la tarda
coneixerem Moràvia, conegut com el jardí inesperat,
acompanyats per un líder social bon coneixedor de la
impressionant transformació que ha experimentat.
Amb ell descobrirem aquest barri que anys enrere va
ser l'escombriaire municipal i avui és un bell jardí. Des
de les altures del turó admirarem la vista de 360 graus
de la ciutat de Medellín. Allotjament.
14 Agost. Medellín (E)
Esmorzar. Serà un dia joiós, interessant i intens.
Recorrerem la ciutat com un ciutadà comú, en transport
públic i caminant. Travessarem tot el centre de la ciutat
per Junín, sector de pas obligat per a propis i estranys.
Allà veurem la plaça Botero i la via de les fruites.
Visitarem la Comuna 13, que va ser una de les àrees
més insegures de Medellín en els anys 90 i fins al 2002.
Ens sorprendrem avui amb la seva metamorfosi social.
Finalitzarem el dia amb un viatge als anys negres de
Medellín, els de Pablo Escobar i altres càrtels de la
droga. Serà una visita per conèixer l'impacte del
narcotràfic a la vida dels habitants de Medellín (“els
paisas”) i en el desenvolupament de la ciutat.
Abordarem l'experiència des del punt de vista de les
víctimes. Allotjament.
15 Agost. Medellín - Guatapé (84 km/2 h aprox)
(E/D)
Esmorzar. Trasllat en bus fins Guatapé. Aquest lloc

ostenta el títol d'un dels pobles més colorits de el món.
Els seus carrers multicolor i les seves cases cobertes
per sòcols immensos que són veritables obres d'art, la
seva riquesa natural i la calor de la seva gent s'han
convertit a Guatapé en un municipi imperdible quan es
visita Medellín. Es visitarà la rèplica del Peñol i farem
una passejada amb llanxa per la represa de Guatapé.
Tarda lliure. Allotjament.
16 Agost. Guatapé - Vol a Santa Marta (E)
Esmorzar. Al matí sortirem rumb al Peñol. No podrem
deixar d'ascendir a la pedra del Peñol, un veritable
icona de el paisatge de la regió. Amb la seva
imponència repta els visitants ascendir 740 graons (que
pugen amb molta més facilitat del que aparenten), per
finalment gaudir d'un dels millors miradors de país
sobre les aigües de l'embassament. Hi ha la possibilitat
de quedar-se a baix en una zona amb restaurants o pujar
fins on cada viatger desitgi. Trasllat de Guatapé a
l'aeroport internacional José María Còrdova i vol a
Santa Marta. Tarda lliure. Allotjament.
17 Agost. Santa Marta - Parc Tayrona - Santa
Marta (E)
Esmorzar. Trasllat de 30 min amb bus a Parc Tayrona.
Passarem tot el dia en aquest racó màgic de el Carib
colombià, admirant el paisatge i la natura, caminant a
la selva i gaudint de les platges. Jornada per relaxarnos, bronzejar i refrescar-nos a les aigües turquesa.
Allotjament.
18 Agost. Santa Marta - Pobles Palafits - Cartagena
de Indias (242 km/4h) (E/D)
Esmorzar. Sortida matutina per conèixer els Pobles
Palafits del Pantà Gran de Santa Marta, la Venècia
colombiana. (Sí, Colòmbia també té el seu Venècia
particular). Un paisatge de acolorides cases de fusta,
carrers d'aigua i canoes de pescadors, que uneix a el
temps tradició i obertura a el món. Connectarem amb
la natura i viurem un intercanvi cultural fascinant amb
comunitats adaptades per més de 200 anys a viure
sobre l'aigua. La cultura amfíbia, una particular forma
de vida. Dinar inclòs. Ens dirigim a Cartagena.
Allotjament.
19 Agost. Cartagena de Indias (E)
Esmorzar. Descobrirem una de les ciutats més belles i
millor conservades d'Amèrica, emmarcada per una
badia. És un tresor dels més visitats de Colòmbia i que
guarda els secrets de la història en les seves muralles,
en les seves balcons i en els seus estrets camins de
pedra, que van servir d'inspiració al Nobel Gabriel
García Márquez. Viurem l'aldarull de Cartagena en tot
el seu esplendor i alhora dues experiències úniques,

vibrants i amb una mirada diferent de la ciutat. Primer,
la visita ecològica als manglars Cartagena, impulsat
pels pescadors de la Broquet organitzats en una
cooperativa de turisme que cerca noves vies de suport
enfront de l'avanç implacable de la pesca industrial. A
la tarda, caminarem per la ciutat vella amb un guia
local, visitarem el Castell de Sant Felip i el convent de
la Popa. Allotjament.
20 Agost. Cartagena de Indias - Illa del Rosario Catagena de Indias (E/D)
Esmorzar. Un dia d'excursió a les Illes del Rosario és
un programa imprescindible si estàs a Cartagena.
Passarem el dia a les platges belles d'una illa
paradisíaca, lluny de la multitud. Descans i
desconnexió total, sorra blanca i aigües cristal·lines, el
penúltim dia de viatge per tornar relaxats i bronzejats a
casa. Allotjament.
21 Agost. Cartagena de Indias - Illa de Tierra
Bomba - Vol a ciutat d'origen (E)
Visitarem l'illa de Terra Bomba, tan a prop de la
riquesa i tan lluny de serveis mínims per als seus
habitants. A només cinc minuts de l'opulència, la gran
infraestructura turística i els milers d'estrangers que
visiten aquesta icònica ciutat, coneixerem una
comunitat les condicions de vida són mínimes. Tarda
lliure a Cartagena. A l'hora convinguda trasllat a
l'aeroport per prendre el vol destinació a ciutat d'origen.
Nit a bord.
22 Agost. Arribada a ciutat d'origen
Arribada a ciutat d'origen i fi dels serveis.
*Àpats: E=Esmorzar; D=Dinar; S=Sopar

Preus
Preu per persona: 3.680 € - Grup en base a 11 persones
Preus per persona en base a grup de:
11-12 persones: 3.680 €
8-10 persones: 3.930 €
6-7 persones: 4.265 €
*DESCOMPTE DE 115 EUROS PER A LES 4 PRIMERES PLACES
Taxes aèries no incloses: 450 €
Suplements:
Habitació individual: 1.080 €
Sortida:
4 Agost 2021
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 cas que la
classe o companyia aèria no estigués disponible es proporcionarà alternativa.

El preu inclou / no inclou

-

Felipe i la Popa.
Visita amb guia local al manglar de la Boquilla
Visita amb guia local a Tierra Bomba amb líder
comunitari
Albirament de balenes i caminates ecològiques amb guia
local
Assegurança d'assistència en viatge (inclou cobertures
Covid) (Info del seguro)
Documentació digitalitzada en l'espai personal

-

CLUB KAREBA
Assistència 24 hores durant el viatge

Inclou
-

-

-

-

Vols internacionals
Vols domèstics
Guia/Autor acompanyant Kareba durant tot el viatge
Transport privat terrestre durant tot el recorregut
Allotjament en hotels especificats amb esmorzar
Visites especificades al programa amb entrades
Visita guiada al centre de Bogotà amb guia especialitzat.
Pujada en funicular a Bogotá per admirar les vistes, visita
del Museu Botero i el barri de la Candelaria
Visita a la Catedral de Sal a Zipaquira amb audio guia
Visita de Villa Leyva amb guia especialitzat. Visita de la
casa de terracota, el museo del fósil y el Convento Ecce
Homo
Visita amb guia local a Medellín. Visita dels barris de
transformació social amb líders comunitaris (comuna 13
i 4). Visita del Museu casa de la Memòria i recorregut
històric per Medellín amb víctimes del narcotràfic
Visita d'una finca cafetera a Salento. Recorregut en jeep
Willys fins a la Vall del Cócora i la finca cafetera
Visita guiada a la Vall de Cocora
Guia local a la visita dels pobles palafits de Ciénaga
Visita guiada del centre de Cartagena, el castell de San

-

No inclou
- Taxes aèries (450 €)
- Dinars i sopars no especificats
- Ampliació de cobertures de cancel·lació fins a 5.000 €
(48 €)
- Qualsevol servei no especificat com inclòs

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.

Informació addicional
AUTOR I GUIA DEL VIATGE
Ana María Ramírez és una colombiana trota mons. Viatja amb els cinc sentits: escolta, observa,
toca i assaboreix cada experiència. I és així com aconsegueix que els llocs i les persones que
coneixes amb ella toquin i et travessin per sempre. El seu esperit aventurer la va dur a fer la volta
al mon i assegura que el seu somni és omplir-se de vivències de cada racó sobre la terra. Quan
Ana es troba a Colòmbia gaudeix de la docència, el ball i el teatre, tres països a les que suma el
goig de mostrar el seu país a altres persones. Un país que ofereix diversitat cultural, exuberants
paisatges i deliciosa gastronomia, però sobre tot una riquesa social i cultural que va més enllà dels
llocs turístics. Per Ana, Colòmbia és l'encarnació de la resiliència.
Documentació i visats
No és necessari visat per entrar al país. Es requereix viatjar amb passaport en vigència. Sanitat i vacunes No hi ha cap
vacuna obligatòria per entrar al país. Malgrat tot, per entrar al Parc Nacional Tayrona i per la costa pacífica (Chocó) és
obligatori vacunar-se contra la febre groga (recordi que la vacuna s'ha de tenir amb un mínim de 15 dies abans d'arribar a
la zona). El tractament per a la malària es recomana per les regions de l'Amazones i el Pacífic. 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 local és el Peso Colombiano (COP). Recomanem fer el canvi de divises sempre en oficines de canvi. Per als
primers dies del nostre viatge recordi portar efectiu en euros o dòlars per canviar el destí. Les targes Visa, Mastercard i
American Express són acceptades a les principals ciutats.
Clima
Colòmbia te una uniformitat de clima durant tot l'any tot i que sí existeixen temporades seques (de desembre a gener i de
juliol a agost) i temporades humides (d'abril a maig i d'octubre a novembre). Malgrat la uniformitat sí trobem diferents tipus
de climes relacionats amb la diversitat topogràfica. El Pacífic, Santa Marta i Cartagena tenen un clima càlid on les
temperatures superen els 28 graus. A Medellín o Salento trobem un clima temperat amb temperatures entre 17 i 24 graus.
A Bogotà en canvi trobem un clima més fred amb una temperatura de 12 i 17 graus. A més trobarem zones tropicals, selva,
erms i glaceres.
Electricitat
A Colòmbia, el voltatge de la corrent és de 110 V i la freqüència de 60 Hz. Els endolls són de tipus A / B, són dos endolls
d'entrada plans o amb un endoll de tercera ronda. Recordeu portar un adaptador i verificar que els seus elements personals
funcionen en 110V

Allotjament
Ciutat
Bogotà
Villa de Leyva
Salento
Medellín
Bahía Solano
Guatapé
Santa Marta
Cartagena

Allotjament
Hotel Hamilton o similar
Hotel Mesón de los Virreyes o similar
Hotel El Rancho de Salento o similar
Hoteldu Parc Royal o similar
Hotel Playa de Oro Lodge o similar
Hotel Zocalo Campestre o similar
Hotel Catedral Plaza o similar
Hotel Casa Alpha o similar

Compartir habitació
El preu dels nostres viatges està indicat per persona en habitació doble. En cas de viatjar sol existeix l'opció de viatjar en
habitació individual pagant el suplement corresponent o sol·licitar l'opció de "compartir habitació". En aquest cas es
compartirà habitació amb un altre viatger/a. En cas que no aparegui company per compartir habitació el client haurà de
llavors assumir el suplement d'individual.
Bibliografia
Recomanem les guies Petit Futé que van ampliant i actualitzant destinacions. Pots consultar els seus destins en el següent
enllaç: https://www.alhenamedia.info/ .Tots els nostres clients rebran un codi per poder descarregar
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/RecomendacionesDeViaje.as
px
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 (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:

e-mail:

Telèfon de contacte:
Núm. DNI:

Altres passatgers (indiqueu nom, cognoms i DNI)

PAGAMENT DE LA RESERVA
En el moment de formalitzar la inscripció cal deixar una bestreta del 40% del import del viatge. (*) El pagament es pot
fer per transferència bancària al número de compte següent: BANC DE SABADELL: ES33 0081 0561 1100 0142 2853.
La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no es rebi el comprovant bancari de la transferència. (*) Consulteunos la possibilitat de finançar el viatge a 3, 6 i 9 mesos sense interessos.

Condicions generals de contractació
1. Regulació jurídica aplicable
La relació contractual entre l’agència organitzadora i el client es
regeix per les clàusules del contracte de viatge combinat, per la
fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu i per
les presents condicions generals, totes redactades de conformitat
amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de
viatge (Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de
condicions generals de contractació (Llei 7/1998, de 13 d'abril). Les
parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels
tribunals de Barcelona per resoldre les discrepàncies o
reclamacions que suscitin la interpretació o l'execució del contracte
de viatge combinat i d'aquestes condicions generals, i renuncien al
fòrum propi en cas que sigui diferent. L'organització tècnica dels
viatges publicats en aquest fullet corresponen a l'agència KAREBA
VIATGES SL , que actua sota la marca registrada de KAREBA
VIATGES, agència minorista amb llicència GC - 1312. CIF
B64051402, amb domicili social al carrer Colom, 48 08201
Sabadell.
2. Inscripció al viatge
L'acte d'inscripció en el viatge i la consideració 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 '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, KAREBA VIATGES, 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.

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: KAREBA VIATGES, 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 _____

KAREBA VIATGES, 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 per KAREBAVIATGES, 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

EL CLIENT (Signatura, Nom i DNI)

L' AGÈNCIA (Segell i Signatura )

