PARRÒQUIA DE CARDONA
GRÈCIA: sant pau i la descoberta
dELS ORÍGENS DE LA CULTURA
MEDITERRÀNIA
23 – 30 JULIOL 2019
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Dia 1.
DIMARTS, 23/07/2019

BARCELONA – ATENES – DELFOS

Trobada a la TERMINAL 1 de l'aeroport del Prat a les
09.45 h davant dels taulells de la companyia aèria Aegean
Airlines.
Tràmits de facturació i embarcament assistits per
personal de Ruth Travel.
Sortida a les 11.50 h en el vol directe (begudes i Snack a
bord no inclosos). Arribada a l'aeroport internacional
Eleftherios Vénselos de la capital grega a les 15.40 h i
benvinguda per part del nostre guia local de parla
castellana.
Seguidament, en el nostre autocar privat,
sortida en direcció la província de Fokída.
Després d’unes dues hores i mitja de ruta
arribarem a la mitològica ciutat de
DELFOS, situada als peus de la Muntanya
Parnasos, prop del lloc on es trobava el
cèlebre santuari grec que avui dia és un
dels
jaciments
arqueològics
més
importants del país; aquest lloc és
considerat des dels temps remots el lloc de
les Muses (deesses inspiradores de la
música).

Sopar i allotjament a l’HOTEL AMALIA DELFOS 4* o similar. Web: http://amaliahoteldelphi.gr/
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DELFOS – KALAMBAKA

Dia 2.
DIMECRES, 24/07/2019
Esmorzar a l’hotel.

Aquest matí comencem la visita a DELFOS, antiga ciutat situada en
una regió escarpada i àrida, dominada al nord per parets rocoses
verticals, conegudes com les Fedriades o les relluents per la
brillantor que projecten cap avall.

És un lloc de gran importància en la història de Grècia. Residència de
la deessa Hera i la seva serp Pitó. Posteriorment, segons la mitologia,
va ser desterrada d’aquest lloc per Apol·lo. Va ser considerada el
Melic del món: Diu la llegenda que les dues àguiles que Zeus va deixar
anar des dels dos extrems del món van coincidir en aquest punt. A
més és famosa pel seu Oracle i les profecies de les Pitonisses, i pels
Jocs que allí es celebraven: el Panhel·lènics.

Ens dirigim a visitar el Museu Arqueològic de Delfos, considerat com un dels
museus més importants de tot Grècia. Al seu interior podem contemplar
l’Esfinx de Naxos, els frontons del temple d’Apol·lo, nombroses troballes com
frisos i mètopes trobats al recinte arqueològic com el fris del Tresor dels
Sifnis una de les peces més apreciades de l’escultura arcaica . També
conserva dues belles escultures: la d’Antínous, construïda en marbre de
Paros; i l’Auriga de Delfos, bella estàtua de bronze, de , metres d’altura,
considerada una obra mestre anònima de finals del període arcaic.
Continuem amb la visita al recinte arqueològic. Admirem els Tresors
(en el món grec es refereix a petits edificis o temples) de les Polis, en
grec ciutats, de l’antiguitat; en ells es mostraven les millors obres d’art
de cada una d’elles. Destaquem el dels Atenencs: Va ser el primer que
va aparèixer en les excavacions d’aquesta ciutat el 1.893. És de marbre
de Paros i, segons l’historiador grec Pausànies, es va costejar amb part
del botí aconseguit en la batalla de Marató, de l’any
a.C. El dels
Sifnis: era el més sumptuós de tot el santuari, d’estil jònic i construït
enterament amb marbre de Paros. I el dels Corintis. A continuació
coneixem el Boulepterion o Sala del Consell. També la Columna
Jònica, de
metres d’alçada que, originalment, estava coronada per un
esfinx ofert pels habitants de Naxos, l’esfinx de Naxos que avui en dia es
troba al Museu de Delfos.
També tenim oportunitat de veure el teatre, el seu estadi i el seu conegudíssim Temple d’Apol·lo.
L’actual edifici és el sisè i últim dels que hi ha hagut en aquest mateix lloc. És un edifici dòric amb sis
columnes al davant i quinze als costats. Al pronaos hi han gravades les famoses sentències dels Set
Savis i es conserva una estàtua de bronze d’(omer. A la sala subterrània del temple ádyton hi havia
l’Ònfalos pedra amb forma de mig ou per representar el melic o el lloc on es van trobar les àguiles de
la llegenda de Zeus i s’hi celebrava la cerimònia de l’oracle.
Al finalitzar la visita, dinar en un restaurant.
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A la tarda ens dirigim cap al nord i passant a prop de les ciutats de Lamia i Tríkala, arribarem a
KALAMBAKA, petita localitat de la planària de Tessàlia situada als peus de les fascinants formacions
rocoses on es troben els Monestirs de Meteora.
Sopar i allotjament a l’Hotel AMALIA KALAMBAKA 4* locals o similar.
http://amaliahotelkalambaka.gr/

DIA 3

KALAMBAKA – MONESTIRS DE METEORA - ATENES

DIJOUS, 25/07/2019
Esmorzar a l’hotel.

Aquest matí el dediquem a conèixer els
sorprenents
MONESTIRS
DE
METEORA, coneguts també com a
Monestirs Suspesos en el cel.
Situats a la planària de Tessàlia, a les
proximitats de la localitat de Kalambaka
sorgeixen de la terra nombroses
cimeres
d’impressionants
masses
rocoses grises, tallades per l’erosió, on
es troben enfilats els Monestirs
Cristians Ortodoxes de Meteora.

Declarats Patrimoni de la Humanitat per
la UNESCO l’any .
, són un molt
important lloc del monacat ortodox grec.
Al període de major esplendor van
arribar a ser fins a 24 monestirs, dins els
quals es trobaven tresors de gran riquesa
i estaven decorats amb frescos i icones
d’importants artistes vinculats al grup
monàstic del Mont Athos.
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Aquests monestirs estan habitats per monjos
o monges dedicats a l'oració i a la pintura
d'icones religioses. Actualment són sis els
monestirs en funcionament (cinc masculins i
un femení), però nosaltres visitarem tres
d'ells com ara: Monestir de Agios Stéfanos
(fundat al segle XIV, en una de les esglésies
es conserven les relíquies del sant);
Monestir de Varlaam (fundat en 1518 sobre
un cenobi del segle XIV) o el Monestir del
Mégalo Metéoro (conegut com Convent de
la Transfiguració, o de Metamorfosi o Gran
Meteor, va ser fundat al voltant de 1.380).
Avui dinem en un restaurant de Meteora.
Després de la sobretaula, seguirem el nostre viatge
per carretera, unes dues hores i mitja de ruta, fins
arribar de nou a la capital del país grec: ATENES, on
tindrem un primer contacte amb la capital de Grècia.
Dedicarem part de la tarda a conèixer alguns dels
llocs més especials d’aquesta bella ciutat, bressol en
part de la nostra civilització.
Farem una visita panoràmica de la ciutat on
contemplem alguns dels monuments més rellevants
com l’Arc d’Adrià, el Parlament amb el monument
al Soldat desconegut, la Plaça Sintagma o de la
Constitució (centre de la vida econòmica i social de
la capital i part de la ciutat moderna d’Atenes,
l’Estadi Olímpic o Panatenaic (on es van realitzar
el primers Jocs Olímpics l’any
, etc.

Sopar i allotjament a l’HOTEL TITANIA 4*locals o similar.
Web: http://titania.attica-hotels.com/es/
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Dia 4

ATENES: Bressol de la Civilització Occidental

DIVENDRES, 26/07/2019
Esmorzar a l’hotel.

En companyia de la nostra guia dedicarem la jornada d'avui a
conèixer algun dels indrets més especials i imprescindibles
d’ATENES, bressol de la nostra civilització on s'han barrejat
des del principi diferents cultures i gents que han deixat les
seves petjades amb el pas del temps.
Iniciem les visites a Atenes coneixent el MUSEU
ARQUEOLÒGIC NACIONAL d’Atenes. És un dels museus d’art
més importants del món. Les col·leccions que posseeix son
extraordinàries per la quantitat i el valor de les seves peces i
permeten fer un seguiment de l’evolució de la civilització i
l’art grecs des del Neolític fins a l’Època Romana. No s’ha de
deixar de veure les dues grans escultures de Bronze de
Posidó i el Genet d’Artemísion, l’or de la tomba de
Agamèmnon amb objectes com la Màscara d’aquest
distingit heroi de la mitologia grega, les escultures de marbre
del període clàssic i els frescos dels frisos de la Col·lecció
Santorini. A més podem contemplar cinc meravelloses
estàtues de bronze descobertes l’any .
al Port del Pireu.
Continuem visitant el famós conjunt arqueològic
de l’ACRÒPOLIS (que vol dir la part més alta i
fortificada d’una ciutat grega d’Atenes, la més
representativa de les que es troben a tot Grècia.
El seu significat fa honor al seu nom, ja que el lloc
on s'erigeix es troba a més de 150 metres sobre el
nivell del mar. És una autèntica fortalesa natural
assentada sobre el cim d’un pujol. Va ser
declarada Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO l’any
. És un tresor mil·lenari i de
valor incalculable.
L'entrada a l'Acròpoli es realitza a través d'una
monumental
porta
anomenada
PROPILEUS,
considerada l'entrada més espectacular de quantes
precedeixen a un conjunt arquitectònic de l'antiguitat.
Al costat dret i frontal dels Propileus es troba el
TEMPLE D’ATENEA NIKEI o Atenea Victoriosa, que
commemora la victòria dels grecs sobre els perses a la
Batalla de Salamina. Una gran estàtua de bronze
d'Atenea es trobava originalment en el centre. El
temple és d'estil jònic.
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Continuem amb el majestuós PARTENÓ o Temple d’
Atena Pàrtenos, deessa protectora de la ciutat
d’Atenes. Aquest temple grec és el monument més
important de la civilització grega antiga i es considerat
com a una de les més boniques obres arquitectòniques
de la humanitat, gràcies a l’harmonia i a l’aparent
simplicitat de les seves línies. Va ser construït amb
marbre del Pentèlic i es considerat, sens dubte, el més
gran exponent de l’ordre dòric, com es pot apreciar en
els seus frisos i columnes.
Molt a prop es conserva l'ERECTEION, temple dedicat al rei i
heroi llegendari Erecteo (identificat com Posidó). És una de les
obres mestres de l'estil jònic i era un santuari dedicat al culte
dels déus i els herois. Fet de marbre del Pentèlic, l'Erecteion
reemplaça al temple arcaic d'Atenea Polias que es trobava
entre el Partenó i l'emplaçament actual i que va ser destruït
pels perses en 480 aC quan les guerres mèdiques. El detall més
destacable d'aquest temple és el famós Pòrtic de les
Cariàtides, on sis estàtues de joves sacerdotesses drapejats
serveixen de columnes suportant sobre els seus caps la
marquesina de l'entrada. Els atenesos narren que aquest va
ser el lloc on hi va haver la disputa entre Posidó i Atenea per la
supremacia d'Atenes.
Abans d'abandonar el recinte ens aproparem a conèixer el
turó de l'AREÒPAG, coneguda també amb el nom de Pujol
de Mart. Aquesta petit turó, de 115 metres d'altura i dedicada
al Déu Ares està situada a l'oest. L'any 51 l'apòstol Pau va
predicar per primera vegada l'Evangeli a l'Areòpag. Una gran
làpida commemorativa situada al costat del turó que mira
cap a l'Acròpolis recorda aquest fet.
És hora de dinar, i ens acostarem a un lloc molt característic
d'Atenes: el pintoresc Barri de Plaka, on dinarem en un
agradable restaurant. Aquest típic barri, vianant en la seva
major part, és el més antic d'Atenes, i s'estén sobre la vessant
nord del turó de l'Acròpolis. Malgrat les noves construccions,
encara es conserva un caràcter especial i es considera la zona
més atractiva i acolorida de la ciutat, amb carrers laberíntics i
estrets, plens de tavernes, restaurants, etc…
Temps lliure per poder gaudir d’una estona de compres a Plaka.
Retorn cap a l’hotel. Sopar i allotjament.
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Dia 5

ATENES: Creuer per les Illes Saròniques

DISSABTE, 27/07/2019
Esmorzar bufet.
La jornada d'avui serà diferent, atractiva i molt interessant,
i un final perfecte i relaxat per al nostre periple per terres
hel·lèniques.
En el nostre autocar, ens traslladem al Port del Pireu per
agafar un vaixell en el qual realitzem una excursió de dia
complet en regular, per a conèixer tres de les illes del Golf
Sarònic, situades al sud d’Atenes. Molts grecs del continent
tenen segones residències en aquestes illes, que estan
comunicades amb serveis regulars de ferris des dels ports
del Pireu i del Peloponès.
Comencem amb la més petita de les tres illes:
POROS. Es troba separada de la costa nordoriental de l’Argòlida per dos estrets canals i és
molt coneguda per les seves belles costes.
Poros era l’illa del déu Posidó, rei de les mars i
de les aigües. Potser per això va ser escollida
com a seu de l’aliança que va tenir lloc en el
segle VII a.C. entre set ciutats-estat properes,
entre les quals estaven Atenes i Aígina. A la
revolució de 1.821 Poros va lluitar juntament
amb les altres illes contra els turcs i el 1.830 es
va transformar en la primera base naval oficial
de l’estat independent de Grècia.
Continuem el nostre creuer. Ara és el torn de
conèixer una de les illes més cosmopolites de
Grècia: HÝDRA. Molt coneguda per les seves
tradicions marineres, és un centre elitista
d’estiueig, en el qual es concentra la jet-set
internacional atreta per l’estil arquitectònic
singular de les seves cases, i els seus estrets
carrerons plens de botigues d’artesania i tavernes
típiques, etc. Va ser una de les grans potències
navals de la Mediterrània en l’època moderna. Els
seus armadors i els seus naviliers van jugar un
paper determinant en la guerra d’independència de
Grècia.
Dinar servit a bord del nostre vaixell.
9

RUTH TRAVEL (GC 1.478).

C/ Valencia, 247, 1º 1ª B. 08007 Barcelona. TLF: 93.467.32.44 –
www.ruthtravel.es / info@ruthtravel.es

FAX: 93.487.31.17

A continuació serà el torn de conèixer l’illa més gran de tot el Golf: AÍGINA.
Aígina va ser una de les primeres ciutats
marítimes i comerciants de la Grècia
Antiga: va tenir la primera marina de
Grècia i va ser la primera ciutat a
encunyar moneda. Va ser durant molt
temps una gran rival d'Atenes, tant en
l'Antiguitat com al principi del segle XIX.
És d'interès que l'illa és també la principal
productora de festucs de Grècia, i la major
exportadora a nivell mundial.

Habitada des del segon mil·lenni abans de
Crist, compta amb un lloc de gran interès que
visitarem: el Temple d’Afeia, dòric, de l'any
480 a.C., dedicat a aquesta deessa indígena,
segons Píndar, patrona de la illa. També
destaca el Monestir d’Àgios Nectarios,
taumaturg d’Aígina, reconegut com sant pel
Patriarcat Ecumènic de Constantinoble l'any
1.961. Tornarem al port per agafar el ferri que
ens portarà fins al Pireu.
En el nostre autocar, trasllat fins a l'hotel.
Sopar i allotjament.

Dia 6

ATENES – CORINT I EL SEU CANAL – MICENES – NAUPLIA

DIUMENGE, 28/07/2019

Esmorzar en el nostre hotel.
En companyia del nostre guia, sortirem d'hora en
direcció a CORINT, ciutat pertanyent al Peloponès.
La nostra primera parada serà per contemplar el
Canal de Corint, de 6 quilòmetres, que uneix el mar
Egeu amb l'Adriàtic al golf de Lepant. Es tracta d'una
faraònica arquitectura, acabada al 1.900 pels francesos
i que ja havia ideat Periandro, tirà de Corint i un dels
set savis de l'antiguitat, al segle VI aC Posteriorment
estudiat per Alexandre el Gran i més tard inaugurades
les seves obres per l'Emperador Neró.
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Continuació del nostre viatge. La ciutat de Corint va ser molt
important en la vida de Sant Pau. Segons els escrits, després de tres
dies de penós i llarg caminar, va enfilar Pau l'istme de Corint
(travessat avui per un canal de 6 quilòmetres, que uneix el mar
Egeu amb l'Adriàtic al golf de Lepant) per arribar a la ciutat del
mateix nom. A l'arribada de Pau, Corint era la ciutat més populosa
de Grècia, amb més d'un milió d'habitants. Hi va haver de produir-li
una gran impressió, no només per la seva bellesa artística, sinó
perquè la data de la seva construcció va coincidir amb la destrucció
del Temple de Salomó a Jerusalem pel rei de Babilònia. Des de Efes
Sant Pau va escriure la primera carta als Corintis, i a finals del 57
a.C. els va escriure la segona, escrita a Macedònia. Dos anys va estar
Pau amb els corintis deixant entre ells una de les més florents
cristiandats per ell fundades. Corint és el lloc en el qual Pau va
trobar a Aquila i Priscil·la amb qui va mantenir una íntima amistat,
també durant la seva estada a Roma.
Fets 18: 1-4
Després d'això, Pau va deixar Atenes i va anar a Corint. Allà es va trobar un jueu anomenat
Aquila, un nadiu de Pontus, que recentment havia vingut d'Itàlia amb la seva dona Priscil·la,
perquè Claudi havia ordenat a tots els jueus abandonar Roma. Pau va anar a veure'ls, i ja que ell
era un fabricant de tendes com ho eren ells, ell es va quedar a casa i va treballar amb ells fent
tendes de campanya. Tots els dissabtes, Pablo discutia a la sinagoga i tractava de persuadir
tant als jueus com als pagans”.

Anem a apropar-nos a conèixer breument el centre
Arqueològic de Corint. L'antiga ciutat de Corint constava
de tres parts ben diferenciades: el turó fortificat del
Acrocorint o acròpolis, la ciutat pròpiament dita i el port
de Lykáon, unit a la ciutat per una muralla. Aquí es troba
un dels temples més importants dedicats al déu Apol·lo:
el Temple d’Apol·lo és considerat com un dels millors
exemples d’arquitectura dòrica arcaica. Comptava amb
tres naus, dividides entre si per dues fileres de columnes
que, suposadament, suportaven un segon pis. En l’espai
que ocupava l’Àgora, en el lloc on es trobava la tribuna
monumental des de la qual va predicar Sant Pau
(coneguda amb el nom de Bema) tindrem ocasió de
recordar els ensenyaments de l’Apòstol als Corintis.

Celebració de l’eucaristia a l’església de Corint.
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Continuem el nostre camí cap a un dels majors centres de la civilització grega, una fortalesa militar
que dominava gran part del sud de Grècia: MICENES. La civilització Micènica o Aquea, inicia el seu
desenvolupament en el
a.C. Segons la llegenda, la fundació de la ciutat s’atribueix a Perseu
ajudat pels Ciclops, fundador de la dinastia dels Perseides, que van ser expulsats pels aqueus.
Abans de la visita tindrà lloc el dinar en un restaurant, a les afores de Micenes.
És el moment de conèixer les restes arqueològiques de
la ciutat: admirarem les Muralles Ciclòpies (es
coneixen amb aquest nom pel fet que els blocs de pedra
usats eren tan enormes que en èpoques posteriors es
va pensar que eren fruit del treball dels gegants d'un
sol ull anomenats Ciclops).
Continuem amb la Porta dels Lleons: és la construcció
més característica i coneguda de Micenes. Representa a
dos lleons rampants enfrontats l'un amb l'altre, i tenen
uns 3 metres d'alçada.
Veurem també diverses tombes reials: la Tomba
d’Egist o la Tomba de Clitemnestra. Dins d'aquest
recinte destaca el Palau, situat a la part alta de
l'acròpoli; la Cisterna i els seus 99 graons sota terra,
etc... Molt a prop de l'Acròpolis de Micenes trobem
una de les obres mestres de l'arquitectura d'aquesta
civilització: el tresor Atreu o d'Agamèmnon, un dels
més distingits herois de la mitologia grega.
L'interior d'aquesta tomba està constituït per una
impressionant i immensa càmera circular o tholos,
coberta per una cúpula de forma parabòlica.
Segueix el model difós per tot el Mediterrani de
tomba precedida per un corredor o dromos.
Una vegada finalitzada la visita ens dirigim a la propera població de NAUPLIA (o Náfplio en grec
modern), a escassos 30 quilòmetres de distància, situada al golf Argòlic, coronada per la Fortalesa de
Palamida.
Sopar i allotjament a l’HOTEL AMALIA NAFPLIO. 4* o similar.
http://amaliahotelnafplio.gr/
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Dia 7
DILLUNS, 29/07/2019

NAUPLIA – EPIDAURE – ATENES

Esmorzar a l’hotel.

En companyia de la nostra guia, començarem la
visita d'aquesta interessant ciutat amb la
Fortalesa de Palamidi, construïda en honor a
l'heroi homèric Palamidis. Es troba en un excel·lent
estat de conservació i constitueix un dels èxits més
importants de l'arquitectura veneciana de
fortificació. Està formada per vuit imponents
bastions aïllats i va ser acabada entre 1711-1714
pel governador Agostino Sagredo.
Des d'una de les portes, decorada a la part superior
pel lleó de Sant Marc, s'accedeix al bastió de Sant
Andreu, des d'on podrem gaudir d'una bella
panoràmica de la ciutat i de les seves fortificacions.
Continuem la visita coneixent el centre històric, que s'estén al voltant de la "Platia Sintagma" o Plaça
de la Constitució. El conjunt monumental resulta molt pintoresc; és notable la gran influència
veneciana que es manifesta en el paviment enllosat dels carrers i en els edificis que el componen,
juntament amb les influències arquitectòniques turques que li confereixen un gran tipisme.
Trobem l'església d'Agios Spiridon, d'estil venecià i decorat per frescos, al seu interior hi ha una
còpia de l'Últim Sopar de Leonardo da Vinci; la Frangoklissiá, església dels Francs convertida en
mesquita durant la dominació turca i posseïdora al seu interior d'una còpia de la Sagrada Família de
Rafael; a la Plaça Ágios Georgios es troba l'església arquebisbal de Sant Jordi. Serà molt agradable
recórrer el passeig marítim de Nauplia. Les vistes sobre el mar Egeu són espectaculars. El petit illot
on es troba la fortalesa de Bourdzi confereix a Nauplia un encant molt especial.
Dinar en un restaurante.
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A la tarda i bordejant la costa, arribem a una zona muntanyosa i de dens bosc de pins mediterranis.
Ens trobem a EPIDAURE, un dels jaciments arqueològics més importants de Grècia i seu del famós
santuari dedicat a Asclepi o Esculapi, situat en una fèrtil vall de l'Argòlida.
En aquest lloc es troba el famosíssim Teatre
d’Epidaure, el millor conservat de tota Grècia i
el teatre de l’antiguitat amb millor acústica del
món. El seu dissenyador va ser Policlet el Jove
i la seva construcció data de finals del segle IV
a.C. Té una càvea amb 55 grades, dividides en
dues zones i dotze sectors; té una capacitat per
més de 14.000 espectadors. A la seva base
s’obre l’orquestra de gran diàmetre; al seu
centre hi trobem l’Ara de Dionís, i al fons
l’escena. Cal destacar que cada estiu és el lloc
de celebració del Festival Anual de Teatre
Hel·lè, amb diverses representacions de la
Comèdia i la Tragèdia gregues.
Un cop finalitzada la visita, retorn a Atenes.
Sopar i allotjament a l’hotel que coneixem de dies anteriors.

Dia 8
DIMARTS, 30/07/2019

ATENES – BARCELONA

En hora a determinar, trasllat fins a l’aeroport d’Atenes per sortir en el vol directe d’AEGEAN
AIRLINES a les 08.45 h.
Arribada a Barcelona a les 11.00 h i ........................

….…………. FINAL DEL VIATGE
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PREUS APROXIMATS PER PERSONA:
Grup de mínim 4 persones de pagament......……..………....…...................................................... .765 €.
Grup de mínim 35 persones de pagament......……..………....…...................................................... .810 €.
Grup de mínim 30 persones de pagament......……..………....…...................................................... .887 €.
Grup de mínim 25 persones de pagament......……..………....…...................................................... 1.975 €.
Grup de mínim 20 persones de pagament......……..………....…...................................................... 2.055 €.
Suplement Individual………....................…………………….…..….….....……..…...................................... 285 €.

EL NOSTRE PREU INCLOU:
-

-

-

Bitllet d’avió, tarifa de grup, companyia aèria AEGEAN AIRLINES: Barcelona –Atenes– Barcelona.
Taxes aèries i de carburant a data actual.
Trasllats, visites i excursions en base a autocar privat de luxe.
Guia local oficial de parla hispana durant tot el circuit.
Assistent de parla hispana pel trasllat de l’hotel a l’aeroport el 30 JULIOL 2019.
Totes les entrades a museus i monuments indicats en el programa de viatge.
Pensió completa tal i como indica el programa de viatge.
Aigua natural en tots els dinars i sopars del viatge.
Allotjament en base a habitacions dobles en els següents hotels de 4**** locals o similars:
• HOTEL AMALIA. 4**** locals. DELFOS.
• HOTEL AMALIA. 4**** locals. KALAMBAKA.
• HOTEL TITANIA. 4**** locals. ATENES
• HOTEL AMALIA. 4**** locals. NAUPLIA.
Entrades incloses:
• DIA 24/07/2019: Lloc arqueològic i Museu de Delfos.
• DIA 25/07/2019: Monestirs de Meteora.
• DIA 26/07/2019: Museu Arqueològic Nacional d’Atenes i Acròpoli.
• DIA 27/07/2019: Temple d’Afaia a Aígina.
• DIA 28/07/2019: Centre Arqueològic de Corint I Centre Arqueològic de Micenes.
• DIA 29/07/2019: Fortalesa Palamidi a Nauplia i Teatre Epidaure.
Tiquet per creuer d’un dia en regular per l’excursió de les Illes Saròniques (dinar inclòs a bord).
Reserva de les eucaristies.
Obsequi de Ruth Travel abans de la sortida.
Propines a xofer i guia local de parla castellana.
Assegurança d’assistència en viatge companyia ERV (fins a .
€ d’assistència sanitària).

EL NOSTRE PREU NO INCLOU:

- Extres personals en hotels i restaurants: begudes, TV de pagament, maleters en els hotels, telèfon,
bugaderia, mini bar, room service, etc.
- Visites i entrades a monuments i /o museus no indicats en el programa de viatge, donatius a
esglésies, guia acompanyant de Ruth Travel des de Barcelona, etc.
- Assegurança opcional de cancel·lació de viatge (Cost: 50 €. Veure condicions de la pòlissa).
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NOTES IMPORTANTS:
- Aquest pressupost està basat en tarifes de prestataris hotelers, de transport, aeri i de carburant a
data actual. Places Limitades.
- Els horaris dels vols indicats i les taxes governamentals, així com la taxa de carburant, estan
subjectes a canvis per part de la companyia aèria AEGEAN AIRLINES.
- L’ordre de les visites i de l’itinerari pot ser modificat a criteri de Ruth Travel per una millora en
l’organització del viatge.
- El contingut de les excursions, horaris i escales durant el creuer pel golf de les Saròniques queda
supeditat a les condicions meteorològiques i de navegació.
- Recomanem contractar una assegurança opcional de cancel·lació del viatge. (Cost 5 €.
S’adjunten condicions).
- S’entreguen condicions generals i particulars del viatge + Full d’inscripció + )nformació de les
assegurances.
Barcelona, 23/10/2018
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GRUP: PARRÒQUIA DE CARDONA.
DESTINACIÓ: GRÈCIA
DATES DEL VIATGE: 23-30 JULIOL 2019.
CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT - CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS DEL VIATGE:
Dades de l’agència: L'organització tècnica d'aquest viatge correspon a RUTH TRAVEL S.L. (G.C. 1478), NIF B64.500.630 amb domicili social al C / València, 247. 1r 1a B, 08007 Barcelona. Telèfon 934673244. Correu
electrònic: info@ruthtravel.es
Dades del client: per encàrrec exprés de MN. CARLES PUBILL, Rector de la Parròquia de Cardona, situada a
la Plaça de la Fira ,1-08261-de Cardona amb NIF R-5800453-B, en nom de tots els components del grup de
viatge, l'autorització dels quals consta als fulls d'inscripció emplenades i signades pels participants.
Llei aplicable: Aquest contracte de viatge combinat es regeix pel que han acordat les parts i pel que
estableixen les seves condicions generals i especials, a les normes autonòmiques vigents, en el lloc de
celebració del contracte i, si no hi aquestes, pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de
novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i els usuaris i
altres lleis complementàries.
1 - DESCRIPCIÓ DEL VIATGE: Segons la descripció que figura al programa de viatge adjunt com ANNEX I.
2 - ASSEGURANÇA D’ASSISTENCIA EN VIATGE + ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ:
Els participants en el viatge, estan assegurats per la pòlissa d'Assistència en viatge a les persones nº
nº 07620002618 contratada con la compañía de seguros ERV, de la qual s'adjunta un extracte. Aquesta
assegurança està inclosa en el preu del viatge. Les persones de nacionalitat diferent a l'espanyola que no
tinguin permís de residència a Espanya no poden ser assegurades. Informem sobre la possibilitat d'inscripció
facultativa d'un contracte d'assegurança amb cobertura de despeses de cancel·lació delimitada segons les seves
concretes cobertures, exclusions, condicions generals i particulars. Adjuntem informació sobre la pòlissa.
Aquesta assegurança s'ha de contractar per cada membre del grup en el moment de la inscripció al viatge.
3 - MÍNIM DE PERSONES: La realització del present viatge requereix la participació d'un mínim de 20
persones inscrites. Si no s'arriba a aquest mínim, l'agència té dret a anul·lar el viatge amb un mínim de 10
dies abans de la data sortida, reemborsant al consumidor el total de les quantitats abonades per aquest.
4 - PREU, INCRIPCIÓ AL VIATGE I FORMA DE PAGAMENT:
a) Preus calculats en EUROS. Qualsevol canvi en l’esmentada cotització podrà repercutir al client fins a
abans de la sortida.

dies

b) El viatge està pressupostat segons cost del transport, taxes aèries i de carburants, taxes de sortida, taxes de
frontera, taxes d'allotjament o impostos vigents als països visitats en la data d'emissió d'aquest programa.
Qualsevol canvi en l'esmentada cotització podrà repercutir al client fins a 20 dies abans de la sortida.
c) El preu està basat en un MÍNIM DE 20 PERSONES que realitzin conjuntament la totalitat de l’itinerari des de
Barcelona. Import per persona: 2.055 €. Import assegurança opcional de cancel·lació: 50 €.

d) INSCRIPCIÓ (veure detalls en FULL D'INSCRIPCIÓ adjunta): Per fer la reserva, el consumidor interessat
haurà d'efectuar un primer pagament a compte del viatge de 750 € per persona o 800 € per persona (en cas
estigui interessat en contractar l’assegurança opcional de cancel·lació i
entregar fotocòpia del DNI + full d'inscripció al viatge degudament emplenat i signat.
e) PAGAMENT FINAL: La resta del viatge s'haurà de pagar en la data límit que s'indiqui en el full de dades que
es lliurarà a la reunió final, aproximadament un mes abans de la sortida del viatge. L'agència podrà resoldre el
contracte i aplicar les regles establertes per al desistiment del consumidor abans de la sortida si aquest no
realitza qualsevol dels pagaments previstos per l'agència en els terminis indicats per la mateixa (excepte
aquelles persones que notifiquin una causa justificada en el retard de dit pagament).
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El preu final del viatge serà fixat aproximadament un mes abans de la sortida, mitjançant un full de dades final
informatiu. Es consideren inscrits tots aquells viatgers que a data d'avui hagin fet efectiu l'ingrés de la paga i
senyal, i hagin lliurat el seu full d'inscripció degudament emplenat i signat. A partir d’aquella data qualsevol
nova inscripció al viatge serà tractada de manera individual, comunicant a la persona interessada els possibles
suplements (per estar ja la seva plaça fora de les tarifes i condicions pactades especialment per a aquest grup);
i serà la persona interessada qui decideixi si accepta o no les noves condicions. En tot cas, la possible
incorporació de nous viatgers un cop tancat el preu del viatge no afectarà de cap manera a l'import del preu ja
comunicat per escrit. El preu un cop ja tancat tampoc es veurà afectat per possibles canvis en la cotització de
divises o increment de taxes aèries.
5-DESPESES DE CANCEL·LACIÓ PER DESISTIMENT DEL CONSUMIDOR ABANS DE LA SORTIDA:
El client pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats en qualsevol moment i tindrà dret a la devolució de la
quantitat abonada, però haurà de fer front a l'agència de viatges en les següents quantitats que conformen els
concrets despeses de cancel·lació del present viatge.
A) EN CONCEPTE DE DESPESES DE GESTIÓ DE RUTH TRAVEL:
€ per persona.
B) EN CONCEPTE DE DESPESES D’ ANUL·LACIÓ: S’ aplicaran les següents quantitats.
1- SERVEIS AERIS: La reserva del bitllet d’avió suposa un cost de 100 € no reemborsables en cas de
cancel·lació del viatge. Els bitlles d’avió UN COP EMESOS no són reemborsables i seran cobrats en la seva
totalitat.
2- SERVEIS TERRESTRES: Han estat contractats en base a tarifes especials de grup especialment pactades per
aquest viatge i col·lectiu. En cas de cancel·lació s’aplicaran les següents quantitats:
1) Entre 60 i 45 dies abans de la sortida, 20 % de l’import total dels serveis terrestres.
2) Entre 44 i 30 dies abans de la sortida, 35 % de l’import total dels serveis terrestres.
3) Entre 29 i 15 dies abans de la sortida, 50 % de l’import total dels serveis terrestres
4) Entre 14 i 5 dies abans de la sortida, 75 % de l’import total dels serveis terrestres.
5) Dins dels 4 dies abans de la sortida,
% de l’import total dels serveis terrestres.

C) EN CONCEPTE DE DESPESES DE PENALITZACIÓ: S’aplicaran les següents quantitats.
1) % de l’ import total del viatge, si la desestimació es produeix amb més de
i menys de
dies naturals
d’antelació a la data del començament del viatge.
2) % de l’ import total del viatge entre i
dies naturals d’antelació a la data del començament del viatge.
3) % de l’ import total del viatge dintre de les 8 hores anteriors a la sortida.
4)
% de l’ import total del viatge si el client no es presenta a l’ hora prevista de sortida.

6 - DOCUMENTACIÓ:
1) L'agència té el deure d'informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l'estada, així com
sobre les condicions aplicables als ciutadans de la Unió Europea en matèria de passaports i de visats i
respondrà de la correcció de la informació que faciliti. Els nacionals de fora de la Unió Europea hauran de
consultar amb el seu Consolat o Ambaixada els requisits documentals i sanitaris necessaris per a la realització
del viatge.
2) El consumidor haurà d'obtenir la documentació necessària per realitzar el viatge, inclòs el passaport i els
visats i la referida a les formalitats sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d'aquesta
documentació seran del seu compte, i en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la
seva eventual repatriació.
3) Si l'agència accepta l'encàrrec del consumidor de tramitar els visats necessaris per a algun dels destins
previstos a l'itinerari, podrà exigir el cobrament del cost del visat així com de les despeses de gestió pels
tràmits que hagi de realitzar davant la representació diplomàtica o consular corresponent.
PER VIATJAR A GRÈCIA ELS CIUTADANS ESPANYOLS NOMÉS NECESSITEN EL DNI EN VIGOR (QUE NO
ESTIGUI CADUCAT DURANT LES DATES DEL VIATGE).
7 - RECLAMACIONS:
El consumidor està obligat a comunicar a la major brevetat possible al prestador de què es tracti, qualsevol
incompliment en l'execució dels serveis de forma fefaent, així com a posar-ho en coneixement de l'agència al
més aviat possible. Les accions de reclamació prescriuen pel transcurs de dos anys.
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8 - INFORMACIÓ ADDICIONAL:
El client manifesta que ha estat informat de la situació i requisits del país / països objecte del seu viatge d'acord
amb la informació publicada a la pàgina web del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació
(www.exteriores.gob.es ) i que coneix, per tant, les característiques i possibles riscos de tota mena del país /
països de destinació.
Per informació i consells sanitaris és important consultar les recomanacions del departament de la Generalitat
al web: www.gencat.net/salut
Podeu consultar les previsions meteorològiques a la web: www.tutiempo.net
El representant local en destí serà el seu guia local acompanyant del grup.
Per a qualsevol aspecte relacionat amb assistència sanitària el client haurà de contactar amb el telèfon de la
companyia asseguradora. En el cas que no hi hagi subscrit contracte d'assistència, el client assumeix tota la
responsabilitat sobre aquest aspecte.
9 - CONDICIONS GENERALS: El client manifesta acceptar les condicions generals del viatge que s'acompanyen
en l'annex II i que obren en el seu poder.
Barcelona, a 23 d’Octubre de 2018

CLIENT:
MN. CARLES PUBILL, RECTOR DE LA PARROQUIA DE CARDONA.
NIF: R-5800453-B
RUTH TRAVEL S.L (Mónica Padrol, Directora Gerent).
NIF: B-64500630
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ANEXO II: CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT
A)
Contractació del viatge combinat. Definida en el contracte de viatge combinat.
B)
Regles aplicables a les prestacions del viatge combinat.
Prestacions:

1. Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada al

consumidor en l’opuscle o programa, així com de les indicacions referents a aquesta informació que s’hagin realitzat
en confirmar la reserva.
2. No obstant això, l’agència organitzadora es reserva la possibilitat de modificar la informació continguda en
l’opuscle abans de la perfecció del contracte. Per a la seva validesa, els canvis en aquesta informació s’han d’haver
comunicat clarament per escrit al consumidor.
Allotjament: Tret que s’indiqui una altra cosa en l’opuscle o es disposi en condicions particulars:

a) En relació amb aquells països en els quals s’especifica classificació oficial d’establiments hotelers o de qualsevol
altre tipus d’allotjament, l’opuscle recull la classificació turística que s’atorga en el país corresponent.
b) L’horari d’ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a cada país i allotjament.
c) Les habitacions o cabines d’un vaixell triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les quals
s’afegeix un o dos llits, que acostumen a ser un sofà llit o un llit plegable, excepte en certs establiments on, en lloc
de llits addicionals, es fan servir dos llits més grans.
Transport:

1. El consumidor ha de presentar-se en el lloc indicat per a la sortida amb l’antelació indicada per l’agència o, en el
seu defecte, per l’opuscle. Per regla general, en el cas de transport aeri, l’antelació mínima és de dues hores
sobre l’horari de sortida previst.
2. Si el consumidor no pogués realitzar el viatge per no haver-se presentat amb l’antelació requerida, s’aplicarà el
règim previst per a la falta de presentació a la sortida o, si escau, el previst per a la desestimació del consumidor.
3. La pèrdua o dany que es produeixi pel que fa a l’equipatge de mà o altres objectes que el consumidor porti amb
ell i conservi sota la seva custòdia són exclusivament per compte i risc propi.
Altres serveis:

1. Per norma general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, dinar, sopar i allotjament. El règim
de mitja pensió, tret que s’indiqui d’una altra forma, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Per regla
general, en aquests menjars no s’inclouen les begudes.
2. Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si han estat pactades per les
parts en condicions particulars.
3. S’entendrà que la presència de mascotes és acceptada al viatge si de manera expressa així s’indica a la publicitat
i informació prèvia del mateix. En cas contrari, si el consumidor desitja viatjar amb la seva mascota, haurà de
posar-ho en coneixement de l’agència abans d’efectuar la sol·licitud de reserva a fi de que pugui informar-lo si és
o no possible.
C)
Drets de les parts abans de començar el viatge:
C.1)
Modificació del contracte:

1. Si en qualsevol moment anterior a la sortida el consumidor desitja sol·licitar canvis referits a les destinacions, als
mitjans de transport, a la durada, al calendari, a l’itinerari del viatge contractat o a qualsevol altre extrem sobre les
prestacions i l’agència pot efectuar-los, aquesta podrà exigir-li l’abonament de les despeses addicionals
justificades que haguessin causat aquestes modificacions, així com unes despeses de gestió de la reserva que no
podran excedir del 3% del preu del viatge.
2. Abans de la sortida, l’agència només pot realitzar els canvis que siguin necessaris per al bon fi del viatge
combinat i que no siguin significatius. Es considera que els canvis necessaris són significatius si impedeixen la
realització dels fins d’aquest, segons les seves característiques generals o especials.
3. En el supòsit que l’agència es vegi obligada a realitzar canvis significatius ho posarà immediatament en
coneixement del consumidor. Aquest podrà optar entre acceptar la modificació del contracte en el qual es
necessiten les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu, o resoldre el contracte. El consumidor haurà
de comunicar la decisió que adopti a l’agència en els tres dies següents al que se li notifiqui la modificació. Si el
consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s’entendrà que opta per la resolució del contracte.
C.2).

Revisió del preu

1. L’agència només podrà revisar el preu, a l’alça o a la baixa, sempre que aquesta revisió es produeixi abans dels

20 dies previs a la sortida i que no sigui significativa, és a dir, superior al 15% del preu del viatge. A més, aquesta
revisió només es podrà portar a terme per ajustar l’import del preu del viatge a les variacions:
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a)

b)
c)

Dels tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.
Del preu dels transports compresos en el viatge, inclòs el cost del carburant.
De les taxes i impostos relatius a determinats serveis, com taxes d’aeroport, embarcació, desembarcament i
altres d’inclosos en el preu.

2. Si la revisió del preu suposa un augment superior al 15% del preu del viatge, l’agència el posarà immediatament
en coneixement del consumidor, que podrà resoldre el contracte. El consumidor haurà de comunicar la decisió
que adopti a l’agència en els tres dies següents després que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no
comunica la seva decisió en el termini indicat, s’entendrà que opta per la resolució del contracte.
C.3).

Drets del consumidor en cas de resolució:

1. En els supòsits en què el consumidor, d'acord amb els apartats anteriors, resolgui el contracte podrà optar entre:
a) Que li reemborsin abans que hagin transcorregut 14 dies naturals totes les quantitats pagades, o
b) Que, sempre que l'agència pugui proposar-s'ho, li ofereixin un altre viatge combinat de qualitat equivalent o
superior. Si el viatge ofert és de qualitat superior, l'agència no li exigirà cap suplement. També podrà acceptar
la realització d'un viatge de qualitat inferior, però en aquest cas l'agència li deduirà la diferència de preu.
2. En ambdós casos, el consumidor té dret a reclamar la indemnització prevista per al supòsit de cancel·lació del
viatge previst a l'apartat C.6) i en els seus mateixos termes.
C.4).

Cessió de la reserva

1. El consumidor podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides en el fullet i
en el contracte per realitzar el viatge combinat.
2. La cessió s'ha de comunicar per qualsevol mitjà a l'agència i serà gratuïta si aquesta rep la comunicació amb una
antelació mínima de quinze dies a la data d'inici del viatge. Si es vol dur a terme amb posterioritat i l'agència pot
acceptar-la, podrà exigir al consumidor unes despeses de gestió per la cessió per cessió que no excediran del 3% del
preu del viatge.
3. En tot cas, el consumidor i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l'agència del
pagament de la resta del preu, així com de les despeses addicionals justificades que pugui haver causat la cessió.
C.5).

Dret de desistiment del consumidor: Regulat en l’apartat 5 del contracte de viatge.

C.6).

Cancel·lació del viatge per part de l’organitzador:

1. La cancel·lació del viatge, per qualsevol motiu que no sigui imputable al consumidor, li dóna dret a resoldre el
contracte amb els drets previstos en l'apartat C.3).
2. Si la cancel·lació del viatge es comunica dins dels dos mesos anteriors a la sortida, l'agència haurà d'abonar al
consumidor una indemnització en funció del temps que falti per a la sortida, que com a mínim serà de:
a) El 5% del preu del viatge si es produeix amb una antelació de més de 15 dies i de menys de 2 mesos.
b) El 10% del preu del viatge, si es produeix amb una antelació entre els 15 i 3 dies.
c) El 25% del preu del viatge, si es produeix dins de les 48 hores anteriors a la sortida.
3. No hi ha obligació d'indemnitzar en els següents supòsits:
A) Quan la cancel·lació es deu al fet que el nombre de persones inscrites és inferior a l'exigit en el fullet o en el
contracte per al viatge combinat. En aquest cas, l'agència ha de comunicar per escrit la cancel·lació al consumidor
abans de la data límit fixada en el fullet o en el contracte. En si no, l'agència ha de notificar la cancel·lació amb una
antelació mínima de deu dies a la data de sortida.
B) Quan la cancel·lació del viatge es deu a motius de força major. Són causes de força major les circumstàncies
alienes a l'agència, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la
diligència deguda
C.7).

Falta de presentació a la sortida:

1. Hi ha d'haver falta de presentació a la sortida si el consumidor no comunica la seva voluntat de no dur a terme el
viatge i no es presenta en el temps i lloc previstos per a la sortida. En aquest cas, perd el dret a la devolució de les
quantitats lliurades i continua obligat a abonar les que estiguessin pendents de pagament.
2. No obstant, si la falta de presentació té lloc per causa de força major, el consumidor tindrà dret que se li retornin
les quantitats lliurades, deduïdes les despeses de gestió i les despeses d'anul·lació.
A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l'accident o malaltia greus del consumidor o d'alguna
de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi participar en el viatge i comunicar a
l'agència aquesta impossibilitat abans de la sortida
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D)

Drets i deures de les parts després d’iniciar el viatge

D.1).

Compliment defectuós o falta de prestació de serveis:

1. Quan el consumidor comprovi durant la realització del viatge que hi ha algun defecte o es produeix la manca de
prestació d'algun servei contractat, haurà de comunicar al mateix lloc i el més aviat possible a l'organitzador o al
detallista i, si s'escau, al prestador del servei de què es tracti, a fi que l'agència pugui tenir la possibilitat de buscar
una solució immediata si això és possible. La comunicació s'haurà de dur a terme per escrit o en qualsevol altra
forma en què quedi constància. Després de rebre la comunicació, el detallista o l'organitzador hauran d'obrar amb
diligència per trobar les solucions adequades.
2. En el cas que durant el viatge sobrevingui la falta de prestació o la prestació deficient d'algun dels serveis que
formen part del mateix, el consumidor tractarà de no augmentar amb les seves accions i decisions dels danys que en
derivin
D.2).

Impossibilitat de prestar una part important dels serveis per part de l’organitzador.

1. L'agència haurà d'adoptar les solucions adequades per a la continuació del viatge si una vegada iniciat el mateix
no subministra o comprova que no pot subministrar una part important dels serveis previstos en el contracte. Són part
important dels serveis previstos aquells la manca de realització impedeix el normal desenvolupament del viatge i
provoquen que no sigui raonable esperar del consumidor mitjà d'aquest tipus de viatge que el continuï en aquestes
circumstàncies.
2. L'agència no podrà demanar cap suplement per les solucions adoptades per a la continuació del viatge i abonarà
al consumidor qualsevol diferència entre les prestacions previstes i les subministrades.
3. Si el consumidor accepta expressament o tàcitament les solucions proposades per l'agència no tindrà dret a cap
indemnització per aquestes modificacions. Es considerarà que accepta tàcitament aquestes propostes si continua el
viatge amb les solucions donades per l'organitzador.
4. Si les solucions adoptades per l'organitzador fossin inviables o el consumidor no les acceptés per motius
raonables, l'agència haurà de:
a) Proporcionar-li un mitjà de transport equivalent al contractat en el viatge per tornar al lloc de sortida o a
qualsevol altre que ambdós hagin convingut, si el contracte inclou el viatge de tornada.
b) Reemborsar-li el preu pagat amb deducció de l'import de les prestacions que li hagi proporcionat fins al final
del viatge, excepte si el defecte que impedeix la continuació del viatge és imputable al consumidor.
c) Abonar-li la indemnització que, si s'escau sigui procedent
D.3).

Desistiment del consumidor durant el viatge:

1. El consumidor té el dret a desistir del contracte de viatge combinat una vegada començat el viatge, però no podrà
reclamar la devolució de les quantitats lliurades i continuarà obligat a abonar les que estiguin pendents de pagament.
2. Si el desistiment obeeix a un accident o una malaltia del consumidor que li impedeixi continuar el viatge, l'agència
està obligada a prestar la necessària assistència i, si escau, a abonar l'import de la diferència entre les prestacions
previstes i les subministrades , deduïdes les despeses d'anul·lació degudament justificades que corresponguin.
3. En ambdós casos, totes les despeses suplementàries ocasionades pel desistiment, i en particular les de
repatriació o trasllat al lloc d'origen, són a càrrec del consumidor
D.4).

Deure de col·laboració del consumidor al normal desenvolupament del viatge:

E)
E.1) .

Responsabilitat contractual per compliment defectuós o incompliment
Causes d’exoneració de responsabilitat.

1. El consumidor s’haurà d'atenir a les indicacions que li faciliti agència per a l'adequada execució del viatge, així com
a les reglamentacions que són d'aplicació general als usuaris dels serveis compresos en el viatge combinat. En
particular, en els viatges en grup guardarà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no
perjudiqui el normal desenvolupament del viatge.
2. La infracció greu d'aquests deures faculta l'agència per resoldre el contracte de contracte de viatge combinat. En
aquest cas, si el contracte inclou el viatge de tornada, l'agència proporcionarà al consumidor un mitjà de transport
equivalent al contractat en el viatge per tornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que ambdós hagin convingut.
L'agència tindrà dret a més a la indemnització que procedeixi pels danys imputables a la conducta del consumidor

La responsabilitat d'organitzadors i detallistes cessarà quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Que els defectes observats en l'execució del contracte siguin imputables al consumidor.
b) Que aquests defectes siguin imputables a un tercer aliè al subministrament de les prestacions previstes en el
contacte i revesteixin un caràcter imprevisible o insuperable.
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c) Que els defectes esmentats es deguin a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a
qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la
diligència deguda.
d) Que els defectes es deguin a un esdeveniment que el detallista o, si s'escau, l'organitzador, malgrat haver posat
tota la diligència necessària, no podia preveure ni superar
E.2).

Deure d’assistència de l’agència.

1. L'agència organitzadora i l'agència detallista, tot i estar exonerades de responsabilitat, continuaran obligades a
prestar la necessària assistència al consumidor que es trobi en dificultats.
2. No existirà el deure d'assistència previst en l'apartat anterior quan els defectes produïts durant l'execució del
contracte siguin atribuïbles de manera exclusiva a una conducta intencional o negligent del consumidor.
E. 3).

Responsabilitat per prestacions no incloses en el viatge combinat.

Les regles de responsabilitat contractual del viatge combinat no són aplicables a prestacions com la realització
d'excursions, l'assistència a esdeveniments esportius o culturals, les visites a exposicions o museus, o altres
d'anàlogues, que no es troben incloses en el preu global del viatge combinat i que el consumidor contracta amb
caràcter facultatiu amb ocasió del mateix o durant el seu transcurs. En aquests casos, l'agència haurà d'indicar al
consumidor el caràcter facultatiu de la prestació i que no forma part del viatge combinat.
F)
F.1).

Reclamacions i acciones derivades del contracte:
Reclamacions a l’agència:

1. Sense perjudici de les accions legals que l'assisteixen, el consumidor podrà efectuar per escrit reclamacions per la
no execució o l'execució deficient del contracte davant l'agència detallista i / o organitzadora.
2. En el termini màxim de 30 dies, hauran de contestar per escrit les reclamacions formulades.
3. En aquesta fase, el consumidor i l'agència podran demanar la mediació de l'administració competent o dels
organismes que es constitueixin a l'efecte per trobar per si mateixes una solució del conflicte que sigui satisfactòria
per a ambdues parts.
4. Si el conflicte no pot ser resolt mitjançant la reclamació a l'agència, el consumidor podrà sotmetre'l a arbitratge de
consum si l'agència reclamada s'hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum, o, si l'agència malgrat no
estar adherida accepta la sol·licitud d'arbitratge del consumidor. Així mateix, en tot cas el consumidor pot reclamar en
via judicial
F.2).

Arbitratge de consum.

1. Si l'agència reclamada s'hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum, el consumidor podrà dirigir les
seves reclamacions a la Junta Arbitral de Consum d'àmbit autonòmic que sigui competent.
2. No poden ser objecte de l'arbitratge de consum les reclamacions en què concorrin intoxicació, lesió, mort o hi hagi
indicis racionals de delicte.
3. Llevat que una altra cosa s'hagués fixat en l'oferta pública de sotmetiment al sistema arbitral de consum,
l'arbitratge serà de Dret i el procediment arbitral es regirà pel que disposa el Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer.
4. El laude que dicti el tribunal arbitral designat per la Junta Arbitral de Consum resoldrà la reclamació presentada
amb caràcter definitiu i serà vinculant per a ambdues parts
F.3).

Accions judicials

1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el consumidor podrà reclamar en via judicial.
2. Les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat prescriuen pel transcurs del termini de dos anys,
a comptar des del dia en què va finalitzar o havia de finalitzar el viatge.
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COMPANYIA ERV EUROPEA D’ASSEGURANCES
ASSEGURANÇA D’ ASSITENCIA EN VIATGE.
PÒLISSA Nº: 07620002618.
INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE.
RISCOS I SUMES ASSEGURADES PER PERSONA I VIATGE

EUROS

1. EQUIPATGES
1.1 – PÈRDUES MATERIALS:

€

L'ASSEGURADOR garanteix el pagament de la indemnització de les pèrdues materials sofertes
per l'equipatge, durant els viatges i les estades fora del domicili habitual de l'ASSEGURAT,
com a conseqüència de:
• Robatori (a aquests efectes, s'entén per robatori únicament la sostracció comesa mitjançant
violència o intimidació a les
persones o força en les coses).
• Avaries o danys causats directament per incendi o robatori.
• Avaries i pèrdua definitiva, total o parcial, ocasionades pel transportista.
En les estades superiors a 90 dies consecutius fora del domicili habitual, només es
garanteix l'equipatge en els viatges d'anada i tornada a Espanya d'anada i tornada a
Espanya.
Els objectes de valor s’inclouen fins al % de la suma assegurada sobre el conjunt de
l'equipatge. Per objectes de valor s'entenen les joies, rellotges, objectes de metalls nobles,
pells, quadres, objectes d'art, plata i orfebreria de metalls preciosos, objectes únics, telèfons
mòbils i els seus accessoris, càmeres i complements de fotografia i vídeo, radiofonia,
d’enregistrament o de reproducció del so o d’imatge, i també els seus accessoris, el material
informàtic de qualsevol classe, les maquetes i els accessoris teledirigits, rifles, escopetes de
caça, i els seus accessoris òptics i aparells mèdics.
Les joies i les pells es garanteixen únicament contra el robatori i només quan es dipositin a la
caixa d'un hotel o l'ASSEGURAT les porti amb ell.
Els equipatges deixats en vehicles automòbils només es consideren assegurats si són al
maleter i aquest roman tancat amb clau. Des de les 22 hores fins a les 6 hores, el vehicle ha de
romandre a l'interior d'un aparcament tancat i vigilat; s’exceptuen d'aquesta limitació els
vehicles confiats a un transportista.
Els objectes de valor deixats a l'interior del maleter d'un vehicle únicament queden emparats
quan aquest es trobi en un garatge o pàrquing vigilat.
Es deroga de forma expressa l’aplicació de la regla proporcional en cas de sinistre d’aquesta
garantia, que es liquidarà a primer risc.
1.2 – DEMORA EN EL LLIURAMENT:

3 €

Igualment queda coberta per l'assegurança, fins al límit establert en condicions particulars,
contra la presentació de factures, la compra d'articles necessaris, degudament justificats,
ocasionada per una demora de 24 o més hores en el lliurament de l'equipatge facturat, sigui
quina sigui la causa. En el cas que la demora es produeixi en el viatge de tornada, només
estarà coberta si el lliurament de l'equipatge es retarda més de 48 hores des del moment de
l'arribada. En cap cas aquesta indemnització pot ser acumulada a la indemnització base de
l'assegurança (1.1 Pèrdues materials).
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2. ASSISTÈNCIA PERSONES
2.1 – DESPESES MÈDIQUES, QUIRÚRGIQUES FARMACÈUTIQUES I D’HOSPITALITZACIÓ:

L'ASSEGURADOR es farà càrrec, fins al límit establert en les Condicions Particulars, de les
despeses medicoquirúrgiques,
farmacèutiques, d'hospitalització i ambulància que necessiti l'ASSEGURAT durant el viatge
com a conseqüència d'una malaltia
o accident esdevingut en el decurs d’aquest viatge.
En els casos d'urgència vital com a conseqüència d'una complicació imprevisible d'una
malaltia crònica o preexistent,
s’assumiran les despeses fins a aconseguir l'estabilització que permeti la continuació del
viatge o el trasllat del malalt fins al seu
domicili habitual o l’hospital més pròxim a aquest, segons les condicions indicades en el punt
2.3.
• Per despeses originades a Espanya i derivades d’ una malaltia o accident ocorreguts a
ESPANYA:
• Por despeses originades a l’estranger i derivades d’ una malaltia o accident ocorreguts
a l’ESTRANGER:
• Despeses d’odontòleg:
2.2. – PROLONGACIÓ D’ESTADA EN HOTEL:

Si l'ASSEGURAT està malalt o accidentat i no és possible que torni en la data prevista, quan
l'equip mèdic de l'ASSEGURADOR ho decideixi en funció dels seus contactes amb el metge que
l'atén, l'ASSEGURADOR es farà càrrec de les despeses no previstes inicialment per
l'ASSEGURAT motivades per la prolongació de l'estada a l'hotel amb un màxim de 10 dies i
fins un límit de 6 € per dia.
2.3. – REPATRIACIÓ O TRANSPORT SANITARI DE FERITS O MALALTS:

60 €
15.

€
€
€

IL·LIMITAT

En cas d'accident o malaltia sobrevinguda a l'ASSEGURAT, l'ASSEGURADOR es farà càrrec del
transport al centre hospitalari que disposi de les instal·lacions necessàries, o fins al seu
domicili. Així mateix, l'equip mèdic de l'ASSEGURADOR, en contacte amb el metge que tracti
l'ASSEGURAT, supervisarà que l'atenció prestada sigui l'adequada.
Si l'ASSEGURAT és ingressat en un centre hospitalari lluny del seu domicili habitual,
l'ASSEGURADOR es farà càrrec del trasllat al domicili així que pugui efectuar-se.
El mitjà de transport utilitzat en cada cas serà decidit per l'equip mèdic de l'ASSEGURADOR
en funció de la urgència i la gravetat del pacient. Quan el pacient es trobi en un hospital amb
infraestructura adequada per atendre satisfactòriament el problema mèdic que presenta
l'ASSEGURAT, la repatriació o el transport sanitari d’aquest es podrà posposar el temps
suficient perquè se superi la gravetat del problema, i així es pugui efectuar el trasllat en
millors condicions mèdiques. A Europa i països riberencs de la Mediterrània, es podrà
utilitzar fins i tot l'avió sanitari especialment condicionat.
2.4. – REPATRIACIÓ O TRANSPORT DE DIFUNTS:

IL·LIMITAT

En cas de mort de l'ASSEGURAT, l'ASSEGURADOR prendrà a càrrec seu els tràmits i les
despeses de condicionament i transport de les restes mortals des del lloc de la mort fins al de
la seva inhumació a Espanya. Així mateix, l'ASSEGURADOR s'encarregarà del transport de la
resta d’assegurats que l’acompanyaven, fins als seus domicilis respectius a Espanya, en el cas
que la mort comporti la impossibilitat material per a ells de tornar pels mitjans previstos
inicialment.
S'exclou d'aquesta garantia el pagament del taüt habitual i de les despeses d'inhumació
i cerimònia.
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2.5. – DESPLAÇAMENT D’UN ACOMPANYANT EN CASO D’HOSPITALITZACIÓ:

IL·LIMITAT

Quan l'ASSEGURAT hagi estat hospitalitzat i es prevegi una durada superior a 5 dies,
l'ASSEGURADOR posarà a disposició d'un familiar d’aquest un bitllet d'anada i tornada des del
seu domicili per tal que acudeixi al seu costat. Aquest termini es reduirà a 3 dies en el cas de
menors o discapacitats, quan es trobessin sense la companyia d'un familiar o del seu tutor
legal.
2.6. – ESTADA DE L’ACOMPANYANT DESPLAÇAT:

€

En cas d'hospitalització de l'ASSEGURAT, i si aquesta és superior a 5 dies, l'ASSEGURADOR es
farà càrrec de les despeses d'estada del familiar desplaçat en un hotel o, si no, de les despeses
d'estada de la persona que estigui viatjant en companyia d’aquest, també assegurada per
aquesta pòlissa, per acompanyar l'ASSEGURAT hospitalitzat, contra la presentació dels
justificants oportuns amb un màxim de
dies i fins un màxim de 6 € per dia. Aquest
termini es reduirà a 3 dies en el cas de menors o discapacitats, quan es trobessin sense la
companyia d'un familiar o del seu tutor legal.
2.7. – REPATRIACIÓ D’UN ACOMPANYANT:

IL·LIMITAT

En el cas que l'ASSEGURAT malalt, accidentat o mort hagi de ser repatriat per alguna de les
causes previstes en l'apartat 2.3. i 2.4., i que aquest viatgi en companyia d'un altre assegurat,
l'ASSEGURADOR organitzarà i es farà càrrec de la tornada de l'acompanyant amb
l'ASSEGURAT fins al seu domicili habitual.
Així mateix, si l'ASSEGURAT malalt, accidentat o mort viatja amb l'única companyia d'algun
fill, també ASSEGURAT, menor de 15 anys o discapacitat, l'ASSEGURADOR organitzarà i es
farà càrrec del desplaçament d'una persona per tal d'acompanyar-lo en la seva tornada al
domicili.
2.8. – TORNADA DE L’ASSEGURAT PER DEFUNCIÓ D’UN FAMILIAR NO ASSEGURAT:

IL·LIMITAT

En el cas que l'ASSEGURAT hagi d'interrompre el viatge per mort d'algun dels seus familiars,
l'ASSEGURADOR es farà càrrec del transport al lloc de la inhumació a Espanya i, si és el cas,
d'un bitllet de tornada al lloc on es trobava en produir-se l'esdeveniment, o dos bitllets de
tornada quan es tracti d'un altre acompanyant també ASSEGURAT.
Aquesta cobertura també s’aplicarà quan la persona traspassada tingui algun dels
parentescos indicats en la definició de FAMILIARS amb el cònjuge o parella de l’ASSEGURAT.

IL·LIMITAT

2.9. – TORNADA DE L’ASSEGURAT PER HOSPITALITZACIÓ D’UN FAMILIAR NO ASSEGURAT:

En el cas que l'ASSEGURAT hagi d'interrompre el viatge per hospitalització d'algun dels seus
familiars, com a conseqüència d'un accident o malaltia greu que exigeixi un internament
mínim de 5 dies, i aquest s'hagi produït després de la data d'inici del viatge, l'ASSEGURADOR
es farà càrrec del transport al lloc de residència habitual a Espanya. Així mateix,
l'ASSEGURADOR es farà càrrec d'un segon bitllet per al transport de la persona que
acompanyava en el seu viatge l'ASSEGURAT que va anticipar la tornada, sempre que aquesta
segona persona es trobi al seu torn assegurada per aquesta pòlissa.
Aquesta cobertura també s’aplicarà quan la persona hospitalitzada tingui algun dels
parentescos indicats en la definició de FAMILIARS amb el cònjuge o parella de l’ASSEGURAT.
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3. RESPONSABILITAT CIVIL

3 .

€

3.1. – RESPONSABILITAT CIVIL PRIVADA:

L'ASSEGURADOR es farà càrrec de les indemnitzacions pecuniàries que, d'acord amb els
articles 1.902 a 1.910 del Codi Civil, o disposicions semblants previstes per les legislacions
estrangeres,
l'ASSEGURAT estigui obligat a satisfer en la seva condició de persona privada com a civilment
responsable de danys corporals o materials causats involuntàriament durant el viatge a
tercers en les seves persones, animals o coses. No tenen la consideració de tercers el
PRENEDOR de l'Assegurança, la resta dels Assegurats per aquesta pòlissa, els seus cònjuges,
parella de fet inscrita com a tal en un registre de caràcter oficial, local, autonòmic o nacional,
ascendents i descendents o qualsevol altre familiar que convisqui amb qualsevol dels dos, així
com els seus socis, assalariats i qualsevol altra persona que, de fet o de dret, depenguin del
PRENEDOR o de l'ASSEGURAT, mentre actuïn en l'àmbit d’aquesta dependència.
En aquest límit s’inclouen el pagament de costes i despeses judicials, així com la constitució de
les fiances judicials exigides a l'ASSEGURAT.

INCLÒS SERVEI D’ASSISTÈNCIA 24 HORES AMB TRUCADA A COBRAMENT
REVERTIT (des d’Espanya) AL TELÈFON 91.344.11.55
NOTA IMPORTANT: Aquest resum de garanties és a títol informatiu, no
substituint a les Condicions Generals i Particulars de la pòlissa, així com les
seves limitacions i exclusions, que prevaldran en cas de discrepància. Les
condicions de la pòlissa es troben a la seva disposició a ERV EUROPEA
D’ASSEGURANCES DE VIATGE O A RUTH TRAVEL.
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COMPANYIA ERV EUROPEA D’ASSEGURANCES
ASSEGURANÇA OPCIONAL. PÒLISSA Nº 07620002619
PREU PER PERSONA FINS 17 DIES DE DURADA.
TARIFES ANY 2019:

(preus per persona vàlids fins els 31 de Desembre de 2019):

INCLOU: Despeses d’anul·lació i reemborsament vacances no gaudides fins al import
contractat.
EUROPA
FINS a 3.

€

50 €

CONDICIONS PARTICULARS I GENERALS DE LA PÒLISSA:
Apartat de DEFINICIONS i PUNTS de l’ al :
Veure text del document Assegurança Assistència a les persones - INCLUSIÓ (Pàgina 1).

RISCOS I SUMES ASSEGURADES PER PERSONA I VIATGE

EUROS

1. EQUIPATGES
1.1 – PÈRDUES MATERIALS:

€

L'ASSEGURADOR garanteix el pagament de la indemnització de les pèrdues materials sofertes
per l'equipatge, durant els viatges i les estades fora del domicili habitual de l'ASSEGURAT,
com a conseqüència de:
• Robatori a aquests efectes, s'entén per robatori únicament la sostracció comesa mitjançant
violència o intimidació a les
persones o força en les coses).
• Avaries o danys causats directament per incendi o robatori.
• Avaries i pèrdua definitiva, total o parcial, ocasionades pel transportista.
En les estades superiors a 90 dies consecutius fora del domicili habitual, només es
garanteix l'equipatge en els viatges d'anada i tornada a Espanya d'anada i tornada a
Espanya.
Els objectes de valor s’inclouen fins al % de la suma assegurada sobre el conjunt de
l'equipatge. Per objectes de valor s'entenen les joies, rellotges, objectes de metalls nobles,
pells, quadres, objectes d'art, plata i orfebreria de metalls preciosos, objectes únics, telèfons
mòbils i els seus accessoris, càmeres i complements de fotografia i vídeo, radiofonia,
d’enregistrament o de reproducció del so o d’imatge, i també els seus accessoris, el material
informàtic de qualsevol classe, les maquetes i els accessoris teledirigits, rifles, escopetes de
caça, i els seus accessoris òptics i aparells mèdics.
Les joies i les pells es garanteixen únicament contra el robatori i només quan es dipositin a la
caixa d'un hotel o l'ASSEGURAT les porti amb ell. Els equipatges deixats en vehicles
automòbils només es consideren assegurats si són al maleter i aquest roman tancat amb clau.
Des de les 22 hores fins a les 6 hores, el vehicle ha de romandre a l'interior d'un aparcament
tancat i vigilat; s’exceptuen d'aquesta limitació els vehicles confiats a un transportista. Els
objectes de valor deixats a l'interior del maleter d'un vehicle únicament queden emparats
quan aquest es trobi en un garatge o pàrquing vigilat.
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Es deroga de forma expressa l’aplicació de la regla proporcional en cas de sinistre d’aquesta
garantia, que es liquidarà a primer risc.
2. ASSISTÈNCIA PERSONES
2.1 – DESPESES MÈDIQUES, QUIRÚRGIQUES FARMACÈUTIQUES I D’HOSPITALITZACIÓ:

L'ASSEGURADOR es farà càrrec, fins al límit establert en les Condicions Particulars, de les
despeses medicoquirúrgiques, farmacèutiques, d'hospitalització i ambulància que necessiti
l'ASSEGURAT durant el viatge com a conseqüència d'una malaltia o accident esdevingut en el
decurs d’aquest viatge.
En els casos d'urgència vital com a conseqüència d'una complicació imprevisible d'una
malaltia crònica o preexistent, s’assumiran les despeses fins a aconseguir l'estabilització que
permeti la continuació del viatge o el trasllat del malalt fins al seu domicili habitual o
l’hospital més pròxim a aquest, segons les condicions indicades en el punt . .
• Per despeses originades a Espanya i derivades d’ una malaltia o accident ocorreguts a
ESPANYA:
• Por despeses originades a l’estranger i derivades d’ una malaltia o accident ocorreguts
a l’ESTRANGER:
• Despeses d’odontòleg:
2.2. – PROLONGACIÓ D’ESTADA EN HOTEL:

Si l'ASSEGURAT està malalt o accidentat i no és possible que torni en la data prevista, quan
l'equip mèdic de l'ASSEGURADOR ho decideixi en funció dels seus contactes amb el metge que
l'atén, l'ASSEGURADOR es farà càrrec de les despeses no previstes inicialment per
l'ASSEGURAT motivades per la prolongació de l'estada a l'hotel amb un màxim de 10 dies i
fins un límit de
€ per dia.
2.3. – REPATRIACIÓ O TRANSPORT SANITARI DE FERITS O MALALTS:

€
15.

€
€
€

IL·LIMITAT

En cas d'accident o malaltia sobrevinguda a l'ASSEGURAT, l'ASSEGURADOR es farà càrrec del
transport al centre hospitalari que disposi de les instal·lacions necessàries, o fins al seu
domicili. Així mateix, l'equip mèdic de l'ASSEGURADOR, en contacte amb el metge que tracti
l'ASSEGURAT, supervisarà que l'atenció prestada sigui l'adequada.
Si l'ASSEGURAT és ingressat en un centre hospitalari lluny del seu domicili habitual,
l'ASSEGURADOR es farà càrrec del trasllat al domicili així que pugui efectuar-se.
El mitjà de transport utilitzat en cada cas serà decidit per l'equip mèdic de l'ASSEGURADOR
en funció de la urgència i la gravetat del pacient. Quan el pacient es trobi en un hospital amb
infraestructura adequada per atendre satisfactòriament el problema mèdic que presenta
l'ASSEGURAT, la repatriació o el transport sanitari d’aquest es podrà posposar el temps
suficient perquè se superi la gravetat del problema, i així es pugui efectuar el trasllat en
millors condicions mèdiques. A Europa i països riberencs de la Mediterrània, es podrà
utilitzar fins i tot l'avió sanitari especialment condicionat.
2.4. – REPATRIACIÓ O TRANSPORT DE DIFUNTS:

IL·LIMITAT

En cas de mort de l'ASSEGURAT, l'ASSEGURADOR prendrà a càrrec seu els tràmits i les
despeses de condicionament i transport de les restes mortals des del lloc de la mort fins al de
la seva inhumació a Espanya.
Així mateix, l'ASSEGURADOR s'encarregarà del transport de la resta d’assegurats que
l’acompanyaven, fins als seus domicilis respectius a Espanya, en el cas que la mort comporti la
impossibilitat material per a ells de tornar pels mitjans previstos inicialment.
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S'exclou d'aquesta garantia el pagament del taüt habitual i de les despeses d'inhumació
i cerimònia.
2.5. – DESPLAÇAMENT D’UN ACOMPANYANT EN CASO D’HOSPITALITZACIÓ:

IL·LIMITAT

Quan l'ASSEGURAT hagi estat hospitalitzat i es prevegi una durada superior a 5 dies,
l'ASSEGURADOR posarà a disposició d'un familiar d’aquest un bitllet d'anada i tornada des del
seu domicili per tal que acudeixi al seu costat. Aquest termini es reduirà a 3 dies en el cas de
menors o discapacitats, quan es trobessin sense la companyia d'un familiar o del seu tutor
legal.
2.6. – ESTADA DE L’ACOMPANYANT DESPLAÇAT:

€

En cas d'hospitalització de l'ASSEGURAT, i si aquesta és superior a 5 dies, l'ASSEGURADOR es
farà càrrec de les despeses d'estada del familiar desplaçat en un hotel o, si no, de les despeses
d'estada de la persona que estigui viatjant en companyia d’aquest, també assegurada per
aquesta pòlissa, per acompanyar l'ASSEGURAT hospitalitzat, contra la presentació dels
justificants oportuns amb un màxim de
dies i fins un màxim de
€ per dia. Aquest
termini es reduirà a 3 dies en el cas de menors o discapacitats, quan es trobessin sense la
companyia d'un familiar o del seu tutor legal.
2.7. – REPATRIACIÓ D’UN ACOMPANYANT:

IL·LIMITAT

En el cas que l'ASSEGURAT malalt, accidentat o mort hagi de ser repatriat per alguna de les
causes previstes en l'apartat 2.3. i 2.4., i que aquest viatgi en companyia d'un altre assegurat,
l'ASSEGURADOR organitzarà i es farà càrrec de la tornada de l'acompanyant amb
l'ASSEGURAT fins al seu domicili habitual.
Així mateix, si l'ASSEGURAT malalt, accidentat o mort viatja amb l'única companyia d'algun
fill, també ASSEGURAT, menor de 15 anys o discapacitat, l'ASSEGURADOR organitzarà i es
farà càrrec del desplaçament d'una persona per tal d'acompanyar-lo en la seva tornada al
domicili.
2.8. – TORNADA DE L’ASSEGURAT PER DEFUNCIÓ D’UN FAMILIAR NO ASSEGURAT:

En el cas que l'ASSEGURAT hagi d'interrompre el viatge per mort d'algun dels seus familiars,
l'ASSEGURADOR es farà càrrec del transport al lloc de la inhumació a Espanya i, si és el cas,
d'un bitllet de tornada al lloc on es trobava en produir-se l'esdeveniment, o dos bitllets de
tornada quan es tracti d'un altre acompanyant també ASSEGURAT.
Aquesta cobertura també s’aplicarà quan la persona traspassada tingui algun dels
parentescos indicats en la definició de FAM)L)ARS amb el cònjuge o parella de l’ASSEGURAT.
2.9. – TORNADA DE L’ASSEGURAT PER HOSPITALITZACIÓ D’UN FAMILIAR NO ASSEGURAT:

IL·LIMITAT

IL·LIMITAT

En el cas que l'ASSEGURAT hagi d'interrompre el viatge per hospitalització d'algun dels seus
familiars, com a conseqüència d'un accident o malaltia greu que exigeixi un internament
mínim de 5 dies, i aquest s'hagi produït després de la data d'inici del viatge, l'ASSEGURADOR
es farà càrrec del transport al lloc de residència habitual a Espanya. Així mateix,
l'ASSEGURADOR es farà càrrec d'un segon bitllet per al transport de la persona que
acompanyava en el seu viatge l'ASSEGURAT que va anticipar la tornada, sempre que aquesta
segona persona es trobi al seu torn assegurada per aquesta pòlissa.
Aquesta cobertura també s’aplicarà quan la persona hospitalitzada tingui algun dels
parentescos indicats en la definició de FAM)L)ARS amb el cònjuge o parella de l’ASSEGURAT.
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3. RESPONSABILITAT CIVIL

30.000
€

3.1. – RESPONSABILITAT CIVIL PRIVADA:

L'ASSEGURADOR es farà càrrec de les indemnitzacions pecuniàries que, d'acord amb els
articles 1.902 a 1.910 del Codi Civil, o disposicions semblants previstes per les legislacions
estrangeres, l'ASSEGURAT estigui obligat a satisfer en la seva condició de persona privada
com a civilment responsable de danys corporals o materials causats involuntàriament durant
el viatge a tercers en les seves persones, animals o coses. No tenen la consideració de tercers
el PRENEDOR de l'Assegurança, la resta dels Assegurats per aquesta pòlissa, els seus
cònjuges, parella de fet inscrita com a tal en un registre de caràcter oficial, local, autonòmic o
nacional, ascendents i descendents o qualsevol altre familiar que convisqui amb qualsevol
dels dos, així com els seus socis, assalariats i qualsevol altra persona que, de fet o de dret,
depenguin del PRENEDOR o de l'ASSEGURAT, mentre actuïn en l'àmbit d’aquesta
dependència. En aquest límit s’inclouen el pagament de costes i despeses judicials, així com la
constitució de les fiances judicials exigides a l'ASSEGURAT.

INCLÒS SERVEI D’ASSISTÈNCIA
HORES AMB TRUCADA A COBRAMENT
REVERTIT (des d’Espanya) AL TELÈFON 9 .
. .
4. ANUL·LACIÓ
4.1. DESPESES PER ANUL·LACIÓ DEL VIATGE

L'ASSEGURADOR garanteix el reemborsament de les despeses d'anul·lació de viatge que es
produeixin a càrrec de l'ASSEGURAT i li siguin facturats per aplicació de les condicions generals de
venda de l'Agència o de qualsevol dels proveïdors del viatge, sempre que anul·li el viatge abans del
inici del mateix per alguna de les causes detallades a continuació, sobrevingudes després de la
subscripció de l'assegurança. Als efectes d'aquesta pòlissa, s'entendran compreses en aquesta
garantia les despeses de gestió, les d'anul·lació, si n'hi ha, i la penalització que s'hagi pogut aplicar
d'acord amb la llei o amb les condicions del viatge.
1. PER MOTIUS DE SALUT

1.1.
•

•
•

Mort, accident corporal greu o malaltia greu:
De l’ASSEGURAT, el seu cònjuge, parella de fet o persona que com a tal convisqui permanentment
amb l'ASSEGURAT, o d'algun dels seus ascendents o descendents de primer o segon grau de
consanguinitat (pares, fills, germans, avis i néts), així com oncles, nebots, padrastres, germanastres,
sogres, cunyats, concunyats, gendres o joves. També els germans sense vincles de sang. En el cas
dels descendents de primer grau que tinguin menys de 24 mesos d'edat no es requerirà que la
malaltia tingui el caràcter de greu.
De la persona encarregada durant el viatge de la custòdia dels fills menors d'edat o discapacitats.
Del superior directe de l'ASSEGURAT, en el seu lloc de treball, sempre que aquesta circumstància li
impedeixi la realització del viatge per exigència de l'empresa de la qual és treballador. En relació
amb l'ASSEGURAT, s'entén per malaltia greu una alteració de la salut que impliqui hospitalització o
necessitat de guardar llit, dins els 7 dies previs al viatge i que, mèdicament, impossibiliti l'inici del
viatge en la data prevista.

Quan la malaltia afecti alguna de les persones esmentades, diferents de l'ASSEGURAT, s'entén com greu
quan impliqui l’hospitalització o quan comporti risc de mort imminent.
Per accident greu s'entén un dany corporal, no intencionat per part de la víctima, procedent de l'acció
sobtada d'una causa externa i que, segons el parer d'un professional mèdic, impossibiliti l'inici del viatge de
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l'ASSEGURAT en la data prevista, o comporti risc de mort per a algun dels familiars esmentats.
1.2. Quarantena mèdica com a conseqüència d'un fet accidental.
1.3. Trucada per a intervenció quirúrgica de l'ASSEGURAT, i també les proves mèdiques prèvies a aquesta
intervenció.
1.4. Trucada per a proves mèdiques de l'ASSEGURAT o familiar en primer grau, realitzades per la Sanitat
Pública amb caràcter d'urgència, sempre que estiguin justificades per la gravetat del cas.
1.5. Citació per a trasplantament d'un òrgan.
1.6. Necessitat de guardar llit de l'ASSEGURAT, el seu cònjuge, parella de fet o persona que, com a tal,
convisqui permanentment amb l’ ASSEGURAT, per prescripció mèdica, com a conseqüència d'un embaràs
de risc, sempre que aquest estat de risc hagi començat després de la contractació de la pòlissa.
1.7. Complicacions greus en l'estat de l'embaràs que, per prescripció mèdica, obliguin a guardar repòs o exigeixin
l'hospitalització de l'ASSEGURAT, el seu cònjuge, parella de fet o persona que, com a tal, convisqui permanentment
amb l’ASSEGURAT, sempre que aquestes complicacions s'hagin produït després de la contractació de la pòlissa i posin
en greu risc la continuïtat o el desenvolupament necessari d’aquest embaràs.

.8. Part prematur de l’ASSEGURADA.

2. PER CAUSES LEGALS

2.1. Convocatòries com a part, testimoni o jurat d’un tribunal civil o penal.
2.2. Convocatòria com a membre d'una mesa electoral, per a eleccions d'àmbit estatal, autonòmic o
municipal.
2.3. Convocatòria per a presentació i signatura de documents oficials.
. . Lliurament d’un nen en adopció, que coincideixi amb les dates previstes del viatge.
2.5. Citació per a tràmit de divorci.
2.6. No concessió, inesperada, de visats.
2.7. Retenció policial per causes no delictives.
.8.)mposició d'una sanció de trànsit amb un import superior a
€, sempre que tant la infracció comesa
com el coneixement de la seva sanció s'haguessin produït amb posterioritat a la contractació de la reserva.
2.9.Retirada del permís de conduir, sempre que fora a utilitzar-se el vehicle com a mitjà de locomoció per a
la realització del viatge i cap dels acompanyants de l'ASSEGURAT, pogués substituir-lo en la conducció del
vehicle.
3. PER MOTIUS LABORALS

. . Acomiadament professional de l’ASSEGURAT, no disciplinari.
3.2. Presentació d'Expedient de Regulació d'Ocupació que afecti directament l'ASSEGURAT com a
treballador per compte aliè, veient reduïda, totalment o parcialment, la seva jornada laboral. Aquesta
circumstància s'ha de produir amb posterioritat a la data de subscripció de l'assegurança.
3.3. Incorporació de l'ASSEGURAT a un nou lloc de treball, en una empresa diferent de la que exercia el seu
últim treball, sempre que sigui amb contracte laboral i que la incorporació es produeixi amb posterioritat a
la subscripció de l'assegurança. Aquesta cobertura també vàlida quan la incorporació s'efectuï des d'una
situació d'atur.
3.4. Trasllat forçós de lloc de treball.
3.5. Presentació a exàmens d'oposicions oficials convocades a través d'un organisme públic amb
posterioritat a la subscripció de l’assegurança.
. . Acomiadament laboral dels pares de l’ASSEGURAT, sempre que el seu viatge hagués estat abonat per
aquests.
3.7. Prorroga de contacte laboral.
4. PER CAUSES EXTRAORDINÀRIES

4.1. Acte de pirateria aèria que impossibiliti a l'ASSEGURAT l’inici del viatge en les dates previstes.
4.2. Declaració de zona catastròfica, o epidèmia al lloc del domicili de l'ASSEGURAT o al lloc de destinació
del viatge.
4.3. Declaració judicial de suspensió de pagaments o fallida de l'empresa.
4.4. Danys greus ocasionats per incendi, explosió, robatori o per la força de la natura, a la seva residència
principal o secundària, o als seus locals professionals si l'ASSEGURAT exerceix una professió liberal o
5

Ruth Travel, S.L.
C/ Valencia 247 pis 1er pta 1B
08007 BARCELONA
Tel: 934673244
e-mail: info@ruthtravel.es

dirigeix una empresa i la seva presència fos necessària imperativament.
4.5. Requeriment per incorporació urgent i inexcusable a Forces Armades, Policia o Bombers, sempre que la
mateixa s'hagi de produir amb posterioritat a la contractació de l'assegurança i no es tingués coneixement
de la mateixa en el moment de fer la reserva.
5. ALTRES CAUSES

5.1. Declaració de la renda realitzada paral·lelament, efectuada pel Ministeri d'Economia i Hisenda, que
tingui com a resultat un import a pagar per l'ASSEGURAT superior a
€.
5.2. Anul·lació de la persona que ha d'acompanyar l'ASSEGURAT en el viatge, inscrita al mateix temps que
l'ASSEGURAT i assegurada per aquest mateix contracte, sempre que l'anul·lació tingui el seu origen en una
de les causes enumerades anteriorment i, a causa d'això, l'ASSEGURAT hagi de viatjar sol.
5.3. Avaria o accident en el vehicle propietat de l'ASSEGURAT que impossibiliti a l'ASSEGURAT iniciar el
viatge.
5.4. Robatori de la documentació o equipatge que impedeixi a l'ASSEGURAT iniciar el viatge.
. . Cancel·lació de cerimònia de boda, sempre que el viatge de l’assegurat sigui un viatge de noces o de
lluna de mel.
. . Obtenció d’un viatge i/o estada similar a la contractada, de forma gratuïta, en un sorteig públic i davant
de Notari.
5.7. Obtenció de beques oficials, que impossibilitin la realització del viatge.
5.8. Canvi de col·legi amb el curs escolar ja iniciat.
En el cas que, per qualsevol de les causes previstes en aquest apartat de DESPESES PER ANUL·LACIÓ
DE VIATGE, l'ASSEGURAT faci una cessió d’aquest en favor d'una altra persona, es garanteixen les
despeses addicionals que es produeixin pel canvi de titular de la reserva.
Aquesta garantia només és vàlida quan hagi estat subscrita en el moment de la inscripció o
confirmació del viatge.
Quedaran igualment cobertes les despeses suplementàries a càrrec de l'ASSEGURAT, per canvis de
data per posposar el viatge, sempre que no siguin superiors a les despeses produïdes en cas
d'anul·lació.

EXCLUSIONS
No es garanteixen les anul·lacions de viatge que tinguin origen en:
a) Tractaments estètics, revisions periòdiques, cures, contraindicacions de viatges aeris, vacunacions, la
impossibilitat de seguir en determinades destinacions el tractament mèdic preventiu aconsellat, la
interrupció voluntària d'embarassos.
b) Malalties psíquiques, mentals i depressions sense hospitalització o que justifiquin una hospitalització
inferior a set dies.
c) Malalties que estiguin essent tractades o tinguin cures mèdiques dins els 30 dies previs, tant a la data
de reserva del viatge com a la data d'inclusió en l’assegurança.
d) En general, totes les anul·lacions que sobrevinguin com a conseqüència de causes ocorregudes en el
moment de contractació de la pòlissa, conegudes pel PRENEDOR i / o ASSEGURAT.
e) La participació en apostes, duels, crims, baralles, tret de casos de legítima defensa.
f) Terrorisme.
g) La no-presentació dels documents indispensables en qualsevol viatge, com ara passaport, visats,
bitllets, carnet o certificats de vacunació.
h) Complicacions de l'estat d'embaràs, tret del que s'indica en els punts 1.6, 1.7 i 1.8.
i) Els sinistres que tinguin per causa les irradiacions procedents de la transmutació o la desintegració
nuclear o la radioactivitat, així com els derivats d'agents biològics o químics.
j) Pandèmies.
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5. REEMBORSAMENT DE VACANCES
5.1. REEMBORSAMENT DE VACANCES

L'ASSEGURADOR reemborsarà al ASSEGURAT, fins a la quantitat contractada, i a reserva de les
exclusions que s'esmenten en aquestes Condicions Generals, el cost dels serveis, contractats abans del inici
del viatge i prèvia justificació documental del cost d’aquests, que no haguessin pogut ser utilitzats como
conseqüència de la conclusió anticipada del viatge programat, que impliqui obligatòriament la tornada del
ASSEGURAT al seu lloc de residència habitual, per alguna de les causes següents, sobrevingudes durant el
transcurs del viatge:
a) Per accident o malaltia de l’assegurat.
b) Per hospitalització d’una familiar no assegurat, un cop iniciat el viatge, que exigeixi un internament
de mínim 24 hores.
c) Per mort de l’Assegurat, durant el viatge, o d’un familiar no assegurat.
d) Per danys greus a la llar o despatx professional de l’ASSEGURAT, ocorreguts després de la data
d’inici del viatge, causats per un incendi que hagi donat lloc a la intervenció dels bombers, explosió,
robatori consumat i denúncia davant les autoritats policials o inundació greu que fes imprescindible
la seva presencia.
Als efectes d’aquesta cobertura, tindrà la consideració de familiar de l’ASSEGURAT qualsevol dels indicat en
la definició de Familiars. Aquesta cobertura serà també d’aplicació quan la persona hospitalitzada o morta
guardi alguns d’aquests mateixos parentescos amb el cònjuge o parella de l’ASSEGURAT.

Aquesta cobertura serà també extensible a un acompanyant que tingui l’Assegurat durant el viatgem
sempre que es trobi a la seva vegada assegurat per aquesta pòlissa, en cas que decideixi concloure
anticipadament el seu viatge per acompanyar a l’ASSEGURAT en la seva tornada al seu lloc de residencia
habitual. En cas de viatjar una família, es contemplarà la tornada anticipada de tos el integrants de la
mateixa, fins a un màxim de 4 persones. De tractar-se d’una família amb fills menors d’edat, s’inclouran
dos mes, fins a un màxim de 6 persones.
El import del reemborsament s’obtindrà dividint el cost total dels serveis contractats entre el números de
dies de viatge establerts en les Condicions Particulars de la Pòlissa i multiplicant, a continuació, el import
diari, obtingut mitjançant aquest càlcul, pel número de dies de viatge perduts.
El recompte dels dies de viatge perduts es durà a terme a partir del dia següent a aquell en que es va
produir el fet que va donar lloc a la interrupció del viatge, excepte en els supòsits d’hospitalització de
l’ASSEGURAT o d’un familiar no assegurat, en els que es durà a terme a partir del dia del seu ingrés
hospitalari. En cas de que l’import dels serveis contractats fos superior a la suma assegurada d’aquesta
garantia, el càlcul del reemborsament es farà prenent com a base l’import resultant de dividir la suma
assegurada entre els dies de durada del viatge.
EXCLUSIONS: NO ESTAN COBERTES PER AQUESTA GARANTÍA:

a) Les tornades anticipades que no hagin estat comunicades al ASEGURADOR i que no hagin estat
efectuades per o amb el seu acord, excepte en casos de força major o de impossibilitat material
demostrada.
b) Els sinistres causats per dol del ASSEGURAT, del PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA, dels
BENEF)C)AR)S o de les persones que viatge amb l’ASSEGURAT.
c) Qualsevol reemborsament sol·licitat en aquells casos en que la tornada de l’assegurat es produeixi
en la data prevista per la finalització del viatge o amb posterioritat al mateix.
d) Les malalties o lesions que es produeixin com a conseqüència de patiments crònics o previs al viatge
excepte re agudització o descompensació d’una malaltia crònica durant el viatge i la S)DA en
qualsevol de les seves fases.
e) Malalties que estiguin essent tractades o tinguin cures mèdiques dins els 30 dies previs, tant a la
data de reserva del viatge com a la data d'inclusió en l’assegurança.
f) Malalties psíquiques, mentals i depressions sense hospitalització o que justifiquin una
hospitalització inferior a set dies.
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g) Malalties o lesions sobrevingudes en l’exercici d’una professió de caràcter manual.
h) Suïcidi o malalties i lesions resultants del intent o causades intencionadament per l’assegurat a si
mateix.
i) Tractament o malalties o estat patològics produïts per la ingesta o administració de tòxics (drogues),
alcohol, narcòtics o per la utilització de medicaments sense prescripció mèdica.
j) Parts.
k) Embarassos, excepte complicacions imprevisibles en les 24 setmanes de gestació.
l) La participació en apostes, duels, crims, baralles, tret de casos de legítima defensa.
m) Terrorisme.
n) Tractaments estètics, revisions periòdiques, cures, contraindicacions de viatges aeris, vacunacions,
la impossibilitat de seguir en certes destinacions el tractament medicinal preventiu aconsellat, la
interrupció voluntària d’embarassos.
ñ) La no presentació dels documents indispensables en qualsevol viatge, com ara passaport, visats,
bitllets, carnet o certificats de vacunació.
o) Els sinistres que tinguin per causa les irradiacions procedents de la transmutació o la desintegració
nuclear o la radioactivitat, així com els derivats d'agents biològics o químics.
p) Pandèmies.
PROCEDIMENTS I CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA OPCIONAL:
Per procedir a l'emissió i alta de les pòlisses els interessats han de facilitar a RUTH TRAVEL (mitjançant
trucada telefònica, via correu electrònic o personalment a la nostra oficina) les dades de cadascuna de les
persones que desitgin contractar aquesta pòlissa opcional:
•

Nom i cognoms (tal i com consten en el seu DNI o, si no, en el Passaport).

IMPORTANT: L'assegurança opcional de cancel·lació només es pot contractar en el mateix dia en què
es realitza la inscripció al viatge o com a màxim dins dels 3 dies hàbils posteriors a aquesta.
Si durant el viatge passés algun accident, sinistre o incidència és imprescindible comunicar mitjançant
trucada telefònica a la CIA. ERV EUROPEA D’ASSEGURANCES, al telèfon d'assistència les 24 hores número
91.344.11.55. Seguidament, l'operadora li assignarà una clau i directament li gestionarà la solució al seu
problema. Si es donés el cas que es produeix algun sinistre que no hagi pogut solucionar-se durant el viatge
o cancel·lació d'aquest, la CIA. ERV EUROPEA D’ASSEGURANCES sol · licita que sigui la pròpia persona
assegurada qui els faci arribar una carta o fax exposant els fets, ja que el pagament de les indemnitzacions
que puguin derivar previ estudi del cas per part de la companyia d'assegurances sempre els realitzen
directament a la persona assegurada, mai a l'agència de viatges.

En cas de cancel·lació del viatge, a causa de motius de salut, l'assegurat haurà
de remetre a RUTH TRAVEL (c / València, 247 1 º 1 ª B CP: 08007 BARCELONA.
Tel: 93.467.32.44 Fax: 93.487.31.17 Mail: info@ruthtravel. és) la següent
documentació:
1. Escrit per part de l'assegurat, indicant la data i el motiu de la cancel·lació del viatge.
Exemple: "Jo, .... amb DNI núm ............. notifico que en data ........ em veig obligat a cancel·lar el
meu viatge a ............... que tenia contractat amb el Grup .......... (dates del viatge) pels següents
motius: ...........”
Data i signatura

2. Còpia del DNI de l’assegurat o assegurats (ambdues cares).
3. Informe mèdic complet que acrediti el diagnòstic, la data d’inici dels símptomes, evolució i
tractament.
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4. Còpia d’una llibreta d’estalvis on aparegui el número de compte, així com el nom del
beneficiari del compte. Ha de ser un document bancari; no ens permeten lliurar-los el número
de compte per escrit o per telèfon.

EN EL CAS DE QUE LA PERSONA MALALTA NO SIGUI UN DELS ASSEGURATS:
Còpia del llibre de família on es vegi la relació familiar entre la persona malalta i l’assegurat o
assegurats. (Certificat de matrimoni, parentiu entre pares i fills, etc...).
NOTA IMPORTANT: Aquest resum de garanties és a títol informatiu, no substituint a les
Condicions Generals i Particulars de la pòlissa, així com les seves limitacions i exclusions,
que prevaldran en cas de discrepància. Les condicions de la pòlissa es troben a la seva
disposició a ERV EUROPEA D’ASSEGURANCES DE VIATGE O A RUTH TRAVEL.
Barcelona, OCTUBRE 2018.
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