
 

 

Perú, grup només de dones 

 

Informació 

 

Aquest exclusiu itinerari de 16 dies només per a 
dones, la portarà a través d´un viatge únic per un 

variat i colorit Perú. 

 

17 dies / 16 nits 

 

5 Agost 2022 

 

Guia de parla hispana 

 

Mín. 8 / Màx.16 persones 

Preu 

Des de 3.750 € + Taxes 

Vols inclosos 

 

Dades bàsiques 

 

Tipus de viatge Transports utilitzats Atractius principals 

            

https://www.karebaviatges.com/ca/viatges/detall/444/peru-grup-nomes-de-dones
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Dies Itinerari Àpats Allotjament 

05 Ago ARRIBADA A LIMA - Hotel 

06 Ago VOL LIMA/AREQUIPA + CITY TOUR E Hotel 

07 Ago VIATGE AREQUIPA – CANYÓ DEL COLCA E Hotel 

08 Ago CREU DEL CÒNDOR I CHIVAY E Hotel 

09 Ago VIATGE CHIVAY/PUNO – NECRÒPOLIS DE SILLUSTANI – PUNO E Hotel 

10 Ago 
AVENTURA AL LLAC TITICACA – ILLA D'UROS I NIT A LA 
COMUNITAT ANDINA DE LUQUINA E / D / S Casa local 

11 Ago 
AVENTURA AL LLAC TITICACA – ILLA DE TAQUIL I KAYAK A LA 
COMUNITAT ANDINA DE SANTA MARIA DE LLACHÓN 

E / D Hotel 

12 Ago BUS PRIVAT PUNO/CUSCO E / D Hotel 

13 Ago 
MERCAT DE SAN PEDRO – SACSAYHUAMAN – CITY TOUR A PEU 
DE LA CIUTAT E Hotel 

14 Ago 
IOGA I MEDITACIÓ-SALINERES DE MARES-COMUNITAT 
ANDINAD DE MISMINAY-LABORATORI AGRÍCOLA DE MORAY 

E / D Hotel 

15 Ago 
PISAQ MERCAT I RUÏNES-MIRADOR DE VENTANAYOC-
CEREMONIA A LA MARE TERRA I OLLANTAYTAMBO 

E  Hotel 

16 Ago CAMÍ INCA A LA CIUTAT SAGRADA DE MACHU PICCHU E Hotel 

17 Ago VISITA GUIADA DE LA CIUTADELLA I RETORN A CUSCO EN TREN  E Hotel 

18 Ago DIA LLIURE A CUSCO  E / S Hotel 

19 Ago VOL CUSCO-LIMA E Hotel 

20 Ago CITY TOUR+MUSEU LLARC+TRASLLAT A L'AEROPORT E A bord 

21 Ago ARRIBADA A CIUTAT D'ORIGEN - - 

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



 

 

Itinerari

DIA 01: ARRIBADA A LIMA 

Després d'arribar a l'aeroport internacional Jorge Chávez a 
Lima, passarà primer per immigració i després per duanes 

i caminarà només uns passos fins al molt confortable hotel 
Wyndham Costa del Sol, per evitar trasllats innecessaris, 
llargues distàncies i trànsit caòtic i així puguin descansar 
més temps. Un trasllat a algun hotel dels barris més 
populars com Miraflores o San Isidro pot prendre una hora 
o més depenent del trànsit i és important recordar que han 
de ser a l'aeroport per al vol de l'endemà, dues hores abans. 

Benvinguda per personal de la nostra empresa a l'hotel. 
 
DIA 02: VOL LIMA/AREQUIPA + CITY TOUR (E) 

Esmorzar. De bon matí creuarà novament cap a l'aeroport, 
dues hores abans de la sortida del seu curt (1:10 hora) vol 
a la ciutat d'Arequipa (2335 msnm) per fer el check in. En 
arribar, recepció pel nostre representant a l'aeroport 
Rodriguez Ballón i trasllat al seu allotjament. Gaudiu 

acompanyat de la vostra guia dels llocs més representatius 
d'aquesta bella ciutat plena d'encant espanyol i emplaçada 
als peus de volcà Misti. Fundada el 1540, Arequipa 
competeix amb Cuzco pel títol de la ciutat més bella del 
Perú, ja que conserva un elegant centre històric construït, 
gairebé íntegrament, amb una pàl·lida roca volcànica 
anomenada carreu. Aquestes antigues edificacions brillen 

amb la llum del sol, donant així a Arequipa el nom de 
Ciutat Blanca. La plaça principal, amb els cafès i la 
Catedral, és un lloc encantador per passar el dia. A l'hora 
indicada, seran recollides de l'hotel per dirigir-se al 
districte de Carmen Alto des d'on podran tenir molt 
agradables vistes de la ciutat envoltada dels volcans 
Chachani, Misti i Picchu Picchu, del seu camp format, per 

la seva encara ben conservada, andeneria preinca i per 
descomptat del riu Chili. El districte de Yanahuara serà el 
següent punt del recorregut, amb la plaça principal i la seva 
església que data de l'any 1750, de façana barroca, però el 
més destacat seran els seus famosos arcs que emmarquen 
belles estampes de la ciutat i on s'han enregistrat textos 
amb tota la filosofia de vida i inspiració del poblador 
arequipeny. Yanahuara també és una mostra de l'Arequipa 

Colonial, posseeix pintoresques carrerons estrets i velles i 
els seus casals fets en carreu. Retornaran al centre històric 
per visitar el monestir de Santa Catalina, una visita 
obligada a Arequipa per tenir una visió de l'estil de vida 
que tenien al passat. Quan aquest convent fou construït al 
segle XVI, era una tradició que el segon fill o filla d'una 
família ingressés al servei religiós. Santa Caterina 

acceptava només les dones de les famílies espanyoles de 
classe alta, que havien de pagar un considerable dot per ser 
acceptades. Però la vida a l'interior del convent estava 
lluny de ser modesta – cada monja tenia entre una i quatre 
criades, manaven portar catifes fines, porcellana xinesa, 

cortines de seda i sovint tenien celebracions sumptuoses. 
Continuaran amb el recorregut del centre històric per 
després retornar a l'allotjament. OPCIONAL: La visita a 

Arequipa no estaria del tot completa sense visitar el 
Museu Santuaris Andins (no inclòs) per visitar la Mòmia 
Juanita (si no es troba de gira), una jove donzella Inca, 
que significa una de les troballes arqueològiques més 
importants d'aquesta zona les darreres dècades. 
 
DIA 03: VIATGE AREQUIPA – CANYÓ DEL 

COLCA (E) 

Esmorzar. Volcans, camèlids, aus, paisatges espectaculars 
i molt més esperen per vostè en aquest dia. Després d'un 
esmorzar primerenc i haver estat recollit del seu hotel, 
s'allunyarà d'Arequipa cap al nord-oest seguint una 
carretera asfaltada, que el portarà al Canó del Colca. 
Envoltant el volcà Chachani, es dirigirà cap a la Reserva 
Nacional de Salines i Aigua Blanca on podrà fotografiar 

flames salvatges, alpaques i vicunyes, mentre aprèn a 
identificar les diferències entre aquests animals. Després 
d'una parada als peus del Tocra, on amb sort es pot 
observar flamencs, oques andines, ànecs, àguila andina 
“Kara Kara”, arribarà al cràter de Chuchura un volcà 
extint. Posteriorment, continuarà ascendint per un camí de 
terra al punt més alt del recorregut, Patapampa (4800 

metres-15000 peus), on la vista dels volcans Ubinas, 
Mismi, Misti, Chachani, Sabancaya (encara actiu) i 
Ampato és simplement magnífica. El viatge continua costa 
avall fins a Chivay, el poble principal del Canó del Colca. 
Les terrasses Inques i pre-Inques que estan tallades a les 
parets encara es cultiven actualment i poblats tradicionals 
es troben esquitxats al llarg del canó. Arribaran a Chivay 

on es dinarà i després continuarà el recorregut fins al punt 
final del dia d'avui, el fantàstic hotel Colca Lodge Spa and 
Hotspring, situat a la vora del riu Colca, bellament decorat 
i amb les seves pròpies aigües termals naturals medicinals. 
El seu disseny es va inspirar en antigues estructures 
preincaiques, utilitzant terra, pedra i palla a la seva 
construcció per crear un ambient màgic. Les quatre 
piscines ubicades a la vora del riu Colca, disponibles 

permanentment per als hostes, tenen diferents 
temperatures i contenen aigua rica en liti i estan ubicades 
en un entorn completament natural on la màgia dels 
elements adquireix una dimensió extraordinària. 
 
DIA 04: CREU DEL CÒNDOR I CHIVAY (E) 

Esmorzar. L'atractiu principal del canó no és tan sols el 

paisatge increïble, sinó també el magnífic Còndor andí. 
Per apreciar plenament aquesta majestuosa au, cal 
començar el dia molt d'hora. Després d´un recorregut 
d´aproximadament dues hores vorejant el Canó i tenint les 
millors vistes de la Vall del Colca, s´arriba a un mirador 



 

 

natural, des d´on es podrà veure aquestes dignes criatures 

andines alçant vol amb gràcia en els corrents d´aire tèrmics 
ascendents. A la ruta de tornada, es faran parades als típics 
pobles de Pinchollo, Maca i Yanque amb les seves belles 
Esglésies colonials, i podrà interactuar amb els amables 
vilatans abillats amb els seus vestits típics. Des d'alguns 
punts d'observació estratègics experimentarà fantàstiques 
vistes de les terrasses pre-Inques que encara s'utilitzen per 

cultivar cereals andins com el blat de moro, quinua o 
kiwicha. També es visitarà el taller de la famosa Simona 
Cutipa, elegida la millor brodadora de la Vall del Colca i 
exemple de superació per a les dones de l'àrea. Intentarem 
arribar d'hora a la tarda a l'hotel per submergir-se 
novament a les aigües medicinals o endurir-se amb alguns 
dels tractaments que ofereix l'spa. 
 

DIA 05: VIATGE CHIVAY/PUNO – NECRÒPOLIS 

DE SILLUSTANI – PUNO (E) 

Esmorzar i refrigeri. De bon matí, sortirà des de Chivay 
per dirigir-se a la ciutat de Puno. Creuarà les altes terres 
andines i, al camí, podrà admirar la fauna específica dels 
Andes, on els estanys escampats al costat del camí 
serveixen com a relleus per a les aus migratòries. Al camí 

faran una molt interessant parada a les necròpolis de 
Sillustani, encimbellades en un penya-segat peninsular 
amb vistes al Llac Umayu, un llac salat situat al mig de 
l'altiplà, que alberga una de les ruïnes més intrigants i 
millor conservades a l'extrem peruà del llac Titicaca. 
Aquestes torres que desafien la gravetat i que s'assemblen 
a uns tinters voltejats de cap, mostren les habilitats mestres 
a la feina de la pedra dels Colla. Aquestes tombes de pedra, 

o chullpas, van servir com el lloc de descans etern per a 
famílies senceres i les seves riqueses. No és clar si els 
Collas van desenvolupar aquesta arquitectura única per 
mostrar la seva destresa en enginyeria o evitar saquejos. 
Al voltant de les 5 pm, arribada a Puno, petit poble 
encantador i capital folklòrica del Perú, ubicat a 3800 m 
d'altitud, a la vora del llac Titicaca, el llac navegable més 

alt del món. Acomodació a l'hotel. 
 
DIA 06: AVENTURA AL LLAC TITICACA – ILLA 

D'UROS I NIT A LA COMUNITAT ANDINA DE 

LUQUINA (E/D/S) 

Esmorzar. Aquesta meravellosa experiència al Titicaca 
iniciarà d'hora al matí amb un trasllat des de l'hotel fins al 

port de Puno en un pintoresc transport local anomenat 
tricicle. Embarcarà en una llanxa ràpida totalment 
equipada, a la ruta farà un brindis en homenatge a la Mare 
Llac o Cotxa Mama. La primera parada serà en una de les 
icòniques Illes flotants dels Uros, fetes de totora, una herba 
aquàtica perenne, semblant a un jonc, que és teixida fins a 
formar unes basses gegantines, sobre les quals els seus 
habitants construeixen cases, col·legis, postes mèdiques 

també de totora. Els seus pobladors descendeixen del que 
es considera el poble més antic de Sud-Amèrica i dels 

primers a poblar el llac. També tindreu la divertida 

experiència d'aprendre a remar en una petita embarcació 
de Totora. L'embarcació continuarà el viatge cap a la 
comunitat de Luquina, on arribarà al voltant del migdia. 
Allotjament a cases locals, de 2 a 4 persones per casa. 
Dinar a cada llar. Després, a la tarda, breu caminada al cim 
de la muntanya per contemplar la molt bonica posta de sol 
sobre el llac Titicaca. A la nit gaudireu d'una foguera 

meravellosa amb una copa de vi - Sopar amb tot el grup en 
una casa local a la calor d'una xemeneia. 
 
DIA 07: AVENTURA AL LLAC TITICACA – ILLA 

DE TAQUIL I KAYAK A LA COMUNITAT 

ANDINA DE SANTA MARIA DE LLACHÓN (E/D) 

Esmorzar. Un altre dia de moltes activitats al bell llac 
Titicaca. Després d'esmorzar, s'acomiadarà de la família 

amfitriona a la comunitat de Luquina per dirigir-se, en bot, 
cap a la famosa illa de Taquile. A l'arribada, caminarà per 
un sender preincaic amb espectaculars paisatges de l'illa, 
visitant famílies de teixidors per aprendre sobre el seu art 
tèxtil i el seu simbolisme que ha estat declarat per la 
UNESCO com a patrimoni mundial. Deixarà aquesta bella 
illa i novament, en bot, arribarà a la comunitat de Santa 

Maria - Llachón, a la península de Capachica, on serà rebut 
pels seus sempre amables habitants per després tenir una 
breu sessió informativa de seguretat abans de començar la 
seva aventura amb caiac al llac navegable més alt del món! 
Dinar tradicional i tornada a Puno. 
 
DIA 08: BUS PRIVAT PUNO/CUSCO (E/D) 

Esmorzar. De bon matí, iniciarà el recorregut cap a la 

ciutat de Cusco, antiga capital de l'Imperi Inca, en un 
vehicle turístic amb atenció a bord i interessants parades 
turístiques. La primera parada serà al Museu de la població 
de Pukara, que proporciona valuosa informació sobre els 
orígens de la civilització andina a l'altiplà. Després 
s'aturaran a l'obri de La Raya a 4355 metres d'altitud, en 
aquest lloc es divideixen les aigües entre la Vall que 

desemboca al llac Titicaca i la Vall que condueix al Cusco. 
La següent parada serà per esmorzar a Sicuani i 
continuaran fins a la població de Raqchi on podran 
apreciar el Temple de Wiracocha, un interessant complex 
arqueològic. Continuaran el seu recorregut fins al Temple 
de Checacupe que ofereix una sorpresa per al visitant per 
la qualitat del seu enteixinat mudèjar i després s'aturaran 

al temple colonial de Huaro, visitant finalment l'Església 
de San Pedro de Andahuaylillas o també anomenada 
Capella Sixtina d'Amèrica a causa dels seus magnífics 
frescos, l'església és un exemple del prominent estil 
arquitectònic barroc mestís del segle XVII, típic de 
l'Escola Cusqueña. Preneu-vos el temps per meravellar-se 
amb el sostre de panells tallats coberts amb pa d'or. 
Aquesta excursió us proporcionarà una autèntica 

experiència andina. Arribada a la ciutat de Cusco (3399 



 

 

msnm) també anomenada Melic del Món, recepció pel 

nostre personal a l'estació de bus i trasllat a l'allotjament. 
 
DIA 09: MERCAT DE SAN PEDRO – 

SACSAYHUAMAN – CITY TOUR A PEU DE LA 

CIUTAT (E) 

Esmorzar. Es diu que una cultura es coneix veritablement 
visitant els seus mercats locals, per tant, aquest fantàstic 

dia donarà inici amb la visita al mercat de San Pedro, un 
dels més importants del Cusco, on els Cusqueños s'acosten 
diàriament a fer les compres de fruites, verdures, carn, 
condiments, flors... Un còctel de sabors i aromes estan 
garantits! Continuarà amb la visita en un vehicle turístic 
fins al mirador de Sant Cristòfol per gaudir d'una 
magnífica vista de la ciutat del Cusco, abans d'arribar cap 
a la fortalesa de Sacsayhuaman un dels complexos 

arqueològics més impressionants de Cusco i rodalies, 
temple fortificat conformat per enormes pedres tallades 
que encaixen a la perfecció, comunicat per escalinates i 
portes daccés. Mirant les ciclòpies parets d'aquesta 
construcció, sorgeix la pregunta: com els constructors de 
Sacsayhuaman van poder projectar aquesta obra sense 
conèixer la roda i el ferro? Tornada a la ciutat de Cusco 

per visitar el bohemi districte de Sant Blai des d'on 
baixaran a peu al centre històric i visitaran els llocs claus 
d'aquesta ciutat incloent la Plaça d'Armes amb la seva 
famosa catedral d'estil barroc considerada una de les 
esglésies colonials espanyoles més belles d'Amèrica, 
Patrimoni Cultural de la Nació, construïda sobre un antic 
palau de l'Inca Huiracocha, on podran observar, increïbles 
altars, un espectacular púlpit tallat en fusta, una bella 

carreu coral i un gran nombre de belles pintures de la 
famosa escola Cusqueña, incloent una de Marcos Zapata 
que representa l'Últim Sopar i en què el plat principal és 
un ingredient molt típic en aquesta zona, el cui o conillet 
d'Índies. Continuarà amb la visita a l'esplèndid monestir de 
Santo Domingo, construït al temple de Koricancha, un dels 
temples Inca més importants dedicats a l'adoració del sol. 

Segons les cròniques, al moment de la seva troballa tot 
estava cobert amb làmines de pa d'or. A la nit exploreu pel 
vostre compte la vida nocturna en els variats i emocionants 
pubs de Cusco, on hi ha molta música folklòrica en viu i 
bon menjar per gaudir en un ambient animat. Tot el temps 
del món és curt per gaudir de la ciutat màgica i fascinant. 
 

DIA 10: IOGA I MEDITACIÓ-SALINERES DE 

MARES-COMUNITAT ANDINAD DE MISMINAY-

LABORATORI AGRÍCOLA DE MORAY (E/D) 

Esmorzar. Aquest serà un dia molt especial que us brindarà 
l'oportunitat de submergir-vos en el bell paisatge de les 
muntanyes dels Andes per tenir una classe de ioga i 
meditació a l'aire lliure d'hora al matí davant de la bella 
llacuna de Huaypo, un bell cos d'aigua cristal·lina, ubicada 

a una alçada de 3657 metres. Després de recarregar 
completament les seves energies, continuarà el seu dia 

amb la visita de les famoses mines de sal de Maras, que 

van ser molt importants per als inques com a 
subministrament de sal i encara estan en funcionament 
avui. Per pocs sols pots comprar un paquet d'aquesta sal, 
famosa per tenir molts més minerals que la sal marina. A 
més de la seva importància històrica, les mines de sal de 
Maras també ofereixen una vista inoblidable amb el blanc 
pur de les seves salines abruptament descendents 

juxtaposades contra el verd dels vessants de les muntanyes 
circumdants. Per dinar, es dirigirà cap a la comunitat 
andina de Misminay on els seus habitants el rebran enmig 
de música i ball mentre la porten a casa on experimentarà 
la preparació de la "Pachamanca", una de les més antigues 
formes de cocció dels aliments usant forns subterranis per 
cuinar les carns i les hortalisses i una contundent expressió 
culinària dels Andes, que té com a objectiu reunir les 

persones per preparar-les i després gaudir-ne en un 
ambient festiu. Acabat el dinar, la seva última visita del dia 
serà a l'impressionant laboratori agrícola inca de Moray, 
on es van formar diverses agrupacions de terrasses en una 
forma circular gairebé perfecta a diferents alçades, per tal 
d'aconseguir un gradient de microclimes amb l'objectiu de 
perfeccionar-ne els cultius. Allí, els inques van cultivar 

aliments importants per a la seva dieta, com el blat de moro 
o el gra de quinua, també diverses plantes medicinals com 
panti, ornamentals com les flors de Kantu i van realitzar 
molts experiments de cultiu per a la recreació dels seus 
amos. Un sistema de canals on avui es diposita la pluja va 
assegurar el reg de les terrasses penjants del gran 
amfiteatre, la perfecció de Moray va ser tan gran que, fins 
avui, funciona impecablement. Tornada a Cusco. 

 
DIA 11: PISAQ MERCAT I RUÏNES-MIRADOR DE 

VENTANAYOC-CEREMONIA A LA MARE 

TERRA I OLLANTAYTAMBO (E) 

Esmorzar. Està un pas més a prop de finalment conèixer el 
més destacat d'aquest viatge: Machu Picchu, la ciutat més 
preuada dels Inques, però per arribar a la Ciutat Perduda, 

cal aventurar-se primer a la Vall Sagrada dels Inques, que 
és ple de sorpreses . El dia comença amb un trasllat a la 
regió de Pisac, el camí que discorre al llarg del riu Sagrat 
dels Inques, anomenat Urubamba o també Vilcanota, el 
portarà a través dels llocs més famosos i populars de la 
Vall Sagrada. El seu caràcter de "sagrat" (pel qual va ser 
anomenat així) ha sobreviscut al pas del temps i la seva 

màgia continua sorprenent els visitants d'avui. Pocs llocs a 
l'Imperi Incaic podrien rivalitzar amb la bellesa i la riquesa 
d'aquesta vall. Arribaran a les ruïnes de Pisaq gaudint així 
d'uns dels millors complexos arqueològics de la zona. Els 
seus murs primorosament llaurats es troben entre els més 
perfectes de tota l'arquitectura andina, envoltat d'una 
impressionant andeneria que encara s'utilitza, igual que els 
seus graners i rebosts que se segueixen conservant al 

vessant, prova irrefutable de la saviesa dels habitants que 
van poblar aquesta zona. Després es donarà inici a una 



 

 

breu caminada fins al mirador de Ventanayoc des d'on 

tindrà una vista impressionant de la Vall Sagrada dels 
Inques i serà el lloc perfecte per celebrar una cerimònia a 
la Mare Terra o la Pachamama, en idioma quítxua, amb un 
xaman local per omplir-les de bones vibres un dia abans 
d'iniciar el camí inca cap a la ciutat sagrada de Machu 
Picchu. Després d'aquesta experiència màgica, es dirigirà 
al famós poble de Pisac i el mercat artesanal, on posarà a 

prova les seves habilitats de negociació en un ambient 
alegre i colorit, i podrà comprar souvenirs per a amics i 
familiars! Finalment, visitarà el formidable temple-
fortalesa d'Ollantaytambo espectacular complex 
arqueològic que sembla haver estat una mena de porta 
emmurallada que va detenir totes les expedicions 
bèl·liques que van intentar assolir el tresor inca, l'enorme 
andeneria costeruda, que protegeix aquesta espectacular 

fortalesa, marca un dels pocs llocs on els conqueridors 
espanyols van perdre una batalla important l'any 1537. A 
la part més alta trobareu un centre cerimonial amb 
immensos blocs de pedra perfectament tallats en un 
finíssim treball. Per construir-lo, es van utilitzar les pedres 
del planter localitzat a l'altra banda del riu Urubamba a 6 
km. de distància, cosa que ens demostra la gran habilitat 

dels Inques per poder transportar aquests enormes blocs 
utilitzant una enginyosa tècnica que els permetria 
transportar-los creuant zones muntanyoses i el torrencial 
riu Urubamba. També podran visitar l'enigmàtic poble que 
porta el mateix nom del complex arqueològic i que ha estat 
qualificat com un poble Inca vivent, on el temps va prendre 
un descans, ja que les seves edificacions encara se 
segueixen usant pels vilatans que són descendents directes 

dels qui van poblar el imperi Inca. Caminar pels seus 
carrerons i places antigues que encara es conserven 
intactes ho farà sentir la màgica sensació de tornar al 
passat. 
 
DIA 12: CAMÍ INCA A LA CIUTAT SAGRADA DE 

MACHU PICCHU (E) 

Esmorzar i refrigeri Si voleu que la vostra primera imatge 
de la ciutat sagrada Inca de Machu Pichu sigui des d'un 
espectacular mirador, visiteu un dels més importants 
centres religiosos Inca al que només es pot arribar a peu, 
mentre camina pel vessant d'un bec andí amb una 
impressionant vista a la vall del riu Urubamba i des d'allà 
baixar a través d'un frondós bosc ennuvolat per finalment 

arribar a la famosa Inti Punku o Porta del Sol, aleshores 
aquesta caminada d'un dia és perfecta per a vostè. Es 
recomana una aclimatació adequada. Arribarà a Machu 
Picchu d'hora a la tarda, quan les multituds del matí ja 
s'han reduït força, tenint temps per fer algunes fotos 
mentre el sol desapareix darrere de les enormes muntanyes 
andines. Tornarà al matí següent renovat i dutxat per a la 
visita guiada. El clima és impredictible als Andes, on la 

pluja i els núvols poden assentar-se en qüestió de minuts i 
canviar completament el paisatge. Si heu somiat capturar 

aquesta foto de Machu Picchu perfecta per a una postal, 

afegir aquesta caminada al seu itinerari de viatge no 
garanteix que la Pachamama (o Mare Terra en idioma 
Quechua) cooperi amb cels assolellats, però, us brindarà 
doble oportunitat per admirar la famosa relíquia dels 
Inques en tota la seva esplendor. DESCRIPCIÓ: Molt 
d'hora al matí, la vostra aventura començarà amb un viatge 
amb tren fins al Km. 104, punt d'inici d'aquest dia de 

caminada. En arribar arribarà amb les formalitats de rigor, 
com mostrar el tiquet d'ingrés i el passaport original per 
després iniciar la caminada tenint com a primera parada el 
complex arqueològic de Chachabamba (2270m/7448p), 
per després emprendre una pujada moderada fins arribar al 
magnífic complex arqueològic de Wiñaywayna 
(2650m/8747p) que significa “sempre jove”. En aquest 
lloc espectacular en història i bellesa, tindrà temps per 

prendre el refrigeri envoltat de bells paisatges del canó de 
l'Urubamba i del riu que porta el mateix nom, considerat 
Sagrat pels Inques. Continuarà el seu recorregut per un 
sender menys costerut a mesura que s'anirà apropant a Inti 
Punku o Porta del Sol (2705m/8875p), l'entrada principal 
que la noblesa Inca feia servir per accedir a Machu Picchu 
(2430m/7927p), des d'aquest punt tindrà la primera 

inoblidable vista de l'enigmàtica i monumental ciutadella 
Inca de Machu Picchu mentre els darrers raigs del sol 
acaronen les muntanyes. Quan considereu que sigui el 
moment, iniciaran el descens l'estació de bus que el portarà 
fins al poble proper d'Aguas Calientes (2030m/6660p). A 
la nit, visiteu els bars que es troben al llarg de les vies del 
ferrocarril per compartir històries amb alguns dels 
excursionistes que van finalitzar amb èxit el Camí Inca, o 

acabi el seu fantàstic dia relaxant els músculs a les aigües 
termals. Alçada màxima: 2705m/8875p Alçada mínima: 
2270m/7448p Temps de caminada: 11 km/6.8 m Hores de 
caminada: 6/ hores. FACI-HO DIFERENT! Per a aquelles 
que vulguin pujar a la muntanya de Huayna Picchu les 
reserves s'han de fer amb anticipació ja que les autoritats 
locals només permeten 400 persones per dia en dos torns 

de 200 persones cadascun (hi ha un pagament addicional 
per aquesta entrada) NOTES IMPORTANTS Si voleu 
veure el bell paisatge i la ciutadella de Machu Picchu, 
reservi el viatge amb anticipació. El govern peruà ha 
imposat un límit diari de visites i les entrades tendeixen a 
acabar ràpidament. Si esteu interessats en viatjar en un 
tren més luxós, poseu-vos en contacte amb els nostres 

experts planificadors de viatges Recordeu que el pes 
permès al tren és de 5 quilos per persona en equipatge de 
mà. 
 
DIA 13: VISITA GUIADA DE LA CIUTADELLA I 

RETORN A CUSCO EN TREN (E) 

Esmorzar (si la partida és abans de l'hora d'esmorzar, 
s'haurà de coordinar directament amb l'hotel). Quan el 

1911, l'arqueòleg i historiador nord-americà Hiram 
Bingham, va descobrir “La Ciutat Perduda de l'Imperi dels 



 

 

Inques”, no podia imaginar que havia aconseguit les més 

enigmàtiques ruïnes Incas, un dels llocs més espectaculars 
i esglaiadors de la terra i que encara conserva el seu 
misteri, encant i atractiu místic, malgrat la seva enorme 
popularitat, més encara després d'haver estat designada 
una de les Set Meravelles del Món Modern. La ciutadella 
va ser probablement la creació urbana més impressionant 
de l'Imperi Inca en el seu apogeu. Les seves parets gegants, 

andeneries i rampes semblen com si haguessin estat 
tallades de forma natural a les escarpades de la roca. 
Aquest entorn natural ubicat als vessants de l'Est dels 
Andes abraça la conca alta de l'Amazones, amb la seva rica 
diversitat de flora i fauna. Explorar el lloc continua sent 
una experiència emocionant, especialment a l'alba, quan 
els escènics raigs de llum s'estenen sobre els cims andins. 
A l'hora indicada s'acostarà a l'estació per abordar el bus 

que s'enfila a la ciutadella. Després de la visita guiada, 
baixarà de la zona arqueològica a l'estació, i s'embarcarà 
al tren Expedition, que anirà serpentejant lentament a 
través del paisatge andí fins arribar novament al poble 
d'Ollantaytambo, on serà traslladada fins al vehicle que la 
portarà de tornada a Cusco. 
 

DIA 14: DIA LLIURE A CUSCO (E/S) 

Esmorzar. Com Jerusalem, Roma, el Caire o Mèxic, al 
Cusco el passat forma part essencial del present i sovint el 
reemplaça amb la irresistible presència de la història. Per 
tant, un dia lliure al Melic del Món és imprescindible per 
seguir explorant, al seu aire i sense presses, aquesta 
fascinant ciutat, perfecta per passejar pels seus bells 
carrers empedrats, pujar per algunes de les seves més 

famoses costes que han servit de escenari per a la filmació 
de famoses pel·lícules, prendre un cafè en alguna plaça 
envoltada d'antics monestirs convertits en luxosos hotels, 
visitar algun museu, o entrar a les botigues d'artesania tant 
la comercial com l'exclusiva, per fer les compres d'algun 
souvenir. FACI-HO DIFERENT! (OPCIONAL) Li 
encanta cuinar? La gastronomia peruana és àmpliament 

considerada com una de les més delicioses i diverses del 
món. La nostra cuina ofereix l'escenari perfecte per a les 
vostres pràctiques i demostracions amb els nostres 
talentosos xefs peruans. Els productes es compren als 
mercats i proveïdors locals, a qui coneixerà durant el seu 
recorregut. Si és més actiu, podem organitzar passejades 
amb quadrimòts, a cavall, ciclisme, ràfting, SUP o Via 

Ferrata segons les seves preferències. 
 
DIA 15: VOL CUSCO-LIMA (E) 

Esmorzar. A l'hora indicada trasllat a l'aeroport per al vol 
de tornada a la ciutat de Lima. Recepció a l'aeroport i 
trasllat al vostre allotjament. Resta del dia lliure. 
 
 

 

DIA 16: CITY TOUR + MUSEU LLARC + 

TRASLLAT A L'AEROPORT (E) 

Esmorzar. El recorregut d'avui per la capital cosmopolita 
del Perú ofereix una visita als llocs més destacats d'aquesta 
ciutat. A Lima, es van desenvolupar diferents cultures 
precolombines que daten de milers d'anys i després va ser 
part de l'Imperi Inca fins que va ser fundat per l'espanyol 
Francisco Pizarro el 18 de gener de 1535, durant aquesta 

visita guiada, viatjarà per aquests tres mil períodes 
històrics: prehispànics, colonials i contemporanis. LIMA 
COLONIAL: El Virregnat del Perú va ser el més important 
de l'Imperi Espanyol i Lima en va ser la capital. Visitarà el 
Centre Històric de Lima, on apreciarà més de cinquanta 
monuments i edificacions colonials, com ara el Passeig de 
la República, la Plaça Sant Martí, la Plaça d'Armes, el 
Palau de Govern, el Palau Arquebisbal, la Basílica de la 

Catedral, i el Palau de l'Ajuntament, entre d'altres. 
Ingressarà al monumental Convent de San Francisco, que 
exhibeix la col·lecció d'art religiós més gran d'Amèrica. El 
punt culminant serà la visita de les criptes subterrànies 
conegudes com a catacumbes. El guia s'aturarà en una 
típica taverna antiga de Lima amb 112 anys d'història 
considerada com a patrimoni nacional, ha estat visitada per 

presidents, poetes, escriptors, artistes. Un lloc inoblidable 
d'abans amb un ambient que et submergeix al saló de 
records de la història de Lima. A continuació, visitarà el 
molt interessant i privat Museu Larco fundat el 1926 i 
ubicat en un edifici colonial que data del segle XVIII 
construït sobre una piràmide precolombina del segle VII, 
al districte de Poble Lliure. Aquest museu té diverses 
galeries que mostren 3.000 anys de desenvolupament en la 

història del Perú precolombí. Aquest impressionant museu 
es divideix en diferents sales que mostren peces úniques 
que inclouen ceràmica, tèxtils i metalls. A més, el museu 
té una col·lecció de 45.000 peces de ceràmica. Per 
completar aquesta interessant visita podreu ingressar a 
l'exclusiva sala d'art eròtic. Continuarà la visita amb la 
LIMA ANCESTRAL, amb una vista panoràmica de la 

Huaca Pucllana "Piràmide de Pucllana", un magnífic 
centre cerimonial i arqueològic construït al segle IV A.C. 
i considerat un "poble sagrat" pels Inques per després 
continuar amb la part CONTEMPORÀNIA de la ciutat 
visitant barris tradicionalment residencials de Lima, com 
l'Olivar de San Isidro i Miraflores. És hora d'acomiadar-se 
d'aquest país extraordinari que la va rebre amb molta 

energia mística amb l'esperança que mantingui sempre en 
els seus records més preuats aquest exclusiu Tour Només 
per a Dones. A l'hora indicada trasllat a l'aeroport de Lima 
pel vol internacional. Nit a bord. 
 
DIA 17: ARRIBADA A CIUTAT D'ORIGEN 
Arribada a ciutat d'origen i fi dels serveis.  
 

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



 

 
 

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

declina tota responsabilitat per qualsevol circumstància derivada per interpretació errònia de la informació a dalt publicada. Subjecte a les 
condicions generals que es troben a la nostra web. 

 
 
 
 

 

Preus 

Preu per persona: 3.750 € - Grup en base a 16 persones  

 

 

Taxes aèries no incloses: 464 € 
 

Número de persones en grup   Preu     

8 persones   3.960 €     

10 persones   3.865 €     

13 persones   3.820 €     

16 persones   3.750 €     

  
*Descompte de 110 € per a les 4 primeres places reservades! 
 

Suplements: 
Habitació individual: 760 €    
 

Sortides 2022:    

Agost: 5         
 

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

 

Inclou:    

 

- Bitllet d'avió internacional 

- Bitllet d'avió Lima/Arequipa i Cusco/Lima 

- Recepció i trasllats de i allotjament, aeroport i estacions 

- Bus privat Chivay/Puno 

- Bus privat Puno/Cusco amb parades i entrades incloses 

- Entrades a tots els llocs turístics que figurin dins les 

excursions 

- Guia local oficial a tots els llocs indicats 

 

 

 

- Totes les visites en servei privat 

- Allotjaments esmentats a l'itinerari, subjectes a canvis 
segons disponibilitat al moment de fer la reserva en 
ferm. En cas contrari, es proporcionarà un hotel de la 

mateixa categoria 

- Tots els àpats indicats al programa (excepte quan el 
reculli sigui abans de l'hora del servei d'esmorzar de 

l'hotel) 



 

 
 

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. 

 
 
 
 

 

- Tren classe Expedition pel trajecte 

Ollantaytambo/Machu Picchu/Ollantaytambo 

- BTC (bitllet turístic de Cusco). El BTC o butlletí turístic 
de Cusco, us permet l'entrada a 16 llocs al voltant de 
Cusco i la Vall Sagrada com: Ollantaytambo, 

Saqsayhuaman, Tambomachay, Puka Pukara, Pikillacta, 
Chinchero, Q'Enqo, Pisac, Moray, Tipon, Museu 
Municipal de Art Contemporani, Museu de Lloc del 
Temple del Sol o Q'Oricancha, Centre Qosqo d'Art Natiu, 
Museu Històric Regional, Museu d'Art Popular, 
Monument a Pachacutec. Un cop hagueu adquirit aquest 
tiquet no cal tornar a pagar l'entrada als llocs abans 
indicats. No és vàlid per a l'entrada al complex 

arqueològic de Machu Picchu. Si us plau recordar que el 
BTC no significa una excursió, és només un tiquet que us 

ajudarà a tenir accés als diferents llocs abans esmentats. 

- Assegurança d'assistència en viatge amb cobertures de 

cancel·lació fins a 1.500€ (Info de l'assegurança) 

- Documentació digitalitzada a l'espai personal CLUB 

KAREBA 

- Assistència 24 hores durant el viatge 

 
 

 

No Inclou:    

 

- Taxes aèries (consultar a l'apartat preus) 

- Taxes d'embarcament a aeroports, impostos ni propines 

- Excés d'equipatge 

- Dinars o sopars no especificats al programa 

- Despeses personals i tot el que no estigui especificat al 

programa 

- Assegurança opcional amb ampliació de cobertures i 

cancel·lació 

- Qualsevol servei no especificat com inclòs

https://www.karebaviatges.com/assets/uploads/e7588-vcomplet-plus-catala.pdf
https://www.karebaviatges.com/assets/uploads/e7588-vcomplet-plus-catala.pdf
https://www.karebaviatges.com/assets/uploads/e7588-vcomplet-plus-catala.pdf


 

 

Informació addicional   

Documentació i visats    

Per viatjar al Perú es necessita el passaport amb vigència 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 /      
 
Divisa  

La moneda del Perú és el Sol. Podem viatjar amb euros o dòlars i canviar a moneda local en bancs o cases de canvi.    
 
Clima  

El clima a Perú és divers, amb gran varietat de climes i microclimes condicionada per la presència dels Andes. El clima 
a la Costa és subtropical i generalment càlid durant els dies d'estiu (de desembre a abril). L'hivern (de maig a novembre) 
normalment té clima ennuvolat, fresc i humit. La temperatura és variable depenent de l'altitud. La selva amazònica és 
humida i tropical amb pluges durant tot l'any. La millor època per visitar-la és a l'estació seca de maig a octubre. 
 

Electricitat      

 

 
 
Allotjament       

Ciutat Allotjament previst 

Lima COSTAL DEL SOL WYNDHAM  

Arequipa HOTEL POSADA DEL MONASTERIO  

Colca HOTEL COLCA LODGE SPA & RESORT  

Puno HOTEL TIERRA VIVA PUNO 

Luquina CASA LOCAL 

Cusco ATOQ BOUTIQUE SAN BLAS 

Ollantaytambo HOTEL PAKARITAMPU 

Lima HOTEL DEL PILAR 

 

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.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/organitzacio/adreces_i_telefons/centres_vacunals
https://www.alhenamedia.info/


 

 

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

e.aspx     
 
Reserva del viatge   

Existeixen 3 maneres de formalitzar la inscripció del viatge:   
1. Per telèfon: 93 715 66 59   
2. Per correu electrònic:kareba@karebaviatges.com   
3. Presencialment, a les nostres oficines: Kareba Viatges  c / Colom, 48-08.201 Sabadell     

 
PAGAMENT DE LA RESERVA   

En el moment de formalitzar la inscripció es requereix una paga i senyal del 40% de l 'import del viatge.  El pagament 
es pot realitzar per transferència bancària al següent número de compte:   
BANC DE SABADELL: ES33 - 0081-0561 - 1100-0142 - 2853   
La inscripció no es considerarà formalitzada fins a la recepció del comprovant bancari de la transferència.   
 
Condicions de cancel·lació  

En cas de cancel·lació per part del client, cada passatger haurà d'abonar a Kareba Viatges, la despesa de gestió (60 €) 
generada des del moment de la inscripció. Segons la llei de viatges combinats, a més de les mencionades despeses de 
gestió i de les despeses de cancel·lació (bitllets no reemborsables, hotels reservats, contractació de serveis en destí, etc.), 
el passatger haurà d'abonar una penalització, consistent en el 5% del total del viatge si el desistiment es produeix entre 
11 i 15 dies d'antelació a la data del començament del viatge; el 15% entre els dies 3 i 10, i el 25% dins de les 48 hores 
anteriors a la sortida. De no presentar-se a l'hora prevista per la sortida, no tindrà dret a cap devolució de la quantitat 
abonada. Des del moment de la confirmació: Bitllets aeris no reemborsables     

 
Condicions de Pagament   

Confirmació i 30 dies abans de la sortida: 40% de l'import del viatge  Entre 15 i 10 dies abans de la sortida: 100% de 
l'import del viatge   (Consultar condicions de contractació AQUI)

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.karebaviatges.com/ca/legal/condicions_contractacio


 

 

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 '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. 

 
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 
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 _____ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

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

 

 

mailto:kareba@karebaviatges.com

