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ITINERARI DE 13 dies (10 nits d’hotel + 2 nit en vol):  
 

Dia 1       BARCELONA – SHANGHAI   
Dimarts ,  10 ABRIL  2018.  
 
Presentació a les 09,30 h a la Terminal 1 de l’aeroport de El Prat davant dels mostradors de 
facturació de la companyia aèria AIR CHINA.   
 
Trobada amb Mn. Cinto Busquet que ens acompanyarà  durant tot el  viatge.  
Tràmits de facturació i embarcament assistits per personal de Ruth Travel.  
 
Sortida de Barcelona a les 11.45 h . en vol directe a Shanghai. Nit a bord.  
 

Dia 2     SHANGHAI - OSAKA - HIROSHIMA  
Dimecres, 11 ABRIL 2018.  
 
Arribada a Shanghai a  les 05.35 h.  
Enllaç  a les 09.10 h en  vol amb destinació a la ciutat japonesa d’OSAKA, la tercera ciutat més gran 
del país.   
 Arribada a l’aeroport Kansai )nternational d’OSAKA a les 2.10 h (hora local).  
 
Ja estem a Japó. Per ubicar-nos de manera 
exacta, el Japó és un país insular situat a l’est d’Àsia entre l’Oceà Pacífic i el Mar del Japó, a l’est de Xina, Rússia i la península de 
Corea. Compren més de 3.000 illes: les més grans d’elles son (onshu, (okkaido, Kyushu i Shikoku, fent el % de l’àrea 
total. Té una població de 127 milions de 
persones, la dècima més nombrosa del 
món.   Coneguda amb el sobrenom de La terra del sol naixent , és una de les majors 
potencies econòmiques mundials. Un cop 
recollides les nostres maletes i passats els 
controls de passaport i seguretat, trobada 
amb el guia local oficial japonès de parla 
castellana.   
En el nostre autocar ens desplaçarem fins a  l’estació de trens de Shin-Osaka  , a uns 50 quilòmetres de distancia des de l’aeroport 
internacional Kansai.     
 
Sortida cap a (iroshima en el tren bala de JR Sakura 559 .  Arribada a l’estació de trens de Hakata  
i trasllat cap al nostre hotel.  El viatge en tren tindrà una durada de 90 minuts.  
 
Sopar  i allotjament al nostre hotel de 3*** locals.  
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Dia 3       HIROSHIMA - KYOTO  
Dijous, 12 ABRIL 2018.  
 
Esmorzar a l’hotel. 

 

HIROSHIMA és coneguda 
mundialment per un tràgic 
succés que està a la retina 
de tothom: el fatídic 06 d’agost de  la ciutat 
va ser víctima del primer 
atac amb bomba atòmica 
de la historia.  
 

Però Hiroshima és molt més que aquell terrible històric esdeveniment; és tracta d’una ciutat que 
alberga una població prospera i de mentalitat cosmopolita; podrem constatar que aquesta ciutat arbrada d’amplis bulevards és cordial i afable, vibrant i moderna alhora.     
 

Primer de tot ens aproparem al PARC COMMEMORATIU DE LA 
PAU, un enorme parc amb una extensió de més de 120.000 
metres quadrats. Ubicat en una de les bifurcacions del riu Ota, 
que creua la ciutat i desemboca en un delta, aquest parc està 
dedicat a la catàstrofe que va patir la ciutat i en memòria de totes 
les víctimes mortals de la fatídica bomba atòmica. Es va construir 
en una zona totalment devastada, on actualment abunda la 
vegetació, està replet de monuments commemoratius com el 
Cenotafi la seva forma d’arc representa un refugi per les ànimes 
de les víctimes), amb el nom de totes víctimes conegudes de la 
bomba, que envolta la Flama de la Pau, que només s’apagarà quan s’hagi destruït l’ultima arma nuclear de 

la terra. També hi ha el Monument a la Pau 
dels Nens, inspirat per una nena de 11 anys, 
Sadako Sasaki; ella va contreure leucèmia als 
11 anys el 1955 i ve decidir fer 1000 grues 
de paper tot pensant que si ho aconseguia es 
curaria; la grua és símbol de longevitat i 
felicitat al Japó; a prop es situa el Monument 
en Memòria dels Coreans, per recordar tots 
aquells coreans que van ser enviats com 
esclaus a treballar durant la Segona Guerra 
Mundial i van morir a causa de la bomba 
atòmica.  
 

Dins el parc també visitarem el Museu Memorial de la Pau; és un lloc de visita obligada: més de 53 
milions de persones han visitar el museu des de que es va inaugurar, i en l’actualitat més d’un milió el visiten cada any. Al museu s’han reunit objectes recuperats després de l’explosió que recorden 
els incidents que van ocorre, també narracions amb l’experiència de les víctimes, etc.   
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Acabem la visita al parc apropant-nos a la Cúpula 
de la Bomba Atòmica o Genbaku Domu, el 
monument memorial més conegut de la ciutat i 
un dels més coneguts al món per la seva trista 
història. Avui en dia aquestes runes reben el nom 
oficial de Commemoració de la Pau d’(iroshima, 
però comunament se la coneix com la Cúpula de 
la Bomba Atòmica. Cal destacar que van ser 
declarades Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO el . Es tracta de l’únic edifici, situat sota l’epicentre de l’explosió, que es va mantenir en peu; a pesar de la magnitud de l’explosió, els 
seus murs es van mantenir en part sense caure. Amb els anys s’ha convertir en un dels símbols 
més emblemàtics de la ciutat.  
 
Dinar en un restaurant.  

 
A la tarda, en un ferri serà el moment de visitar l’)lla de 
Miyajima, declarada patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO, un dels llocs més visitats del Japó. El significat 
de Miyajima és evocador: Illa – Santuari.  A l’illa es troba el Santuari de Itsukushima, construït sobre l’aigua i considerat com la principal atracció de l’illa. Es va construir sobre l’aigua per obeir la idea de 
venerar a la deïtat del mar. El Santuari està presidit un 
torii flotant, un gran pòrtic de color vermelló que quan 
està la marea alta sembla flotar sobre el mar; cal destacar que aquesta es tracta d’una de les tres millors 
vistes de tot el Japó.  

 
 Visitarem el Santuari Sintoista de Itsukushima, 
que es remunta al segle S.VI, i es considerat el més 
antic de tot Japó. La seva estructura emula un 
embarcador, i els plebeus tenien prohibit trepitjar l’illa i devien accedir al santuari en barca, 
travessant el famós torii de la badia, que és tracta de l’entrada marítima a l’illa sagrada de Miyajima. El Santuari està format per l’edifici principal (onden , l’oratori (aiden  i l’edifici de les ofrenes 
(Hieden), que es troben alineats al gran torii.  
 

Davant es troba la plataforma cerimonial (Hirabutai) on es representen les danses cerimonials 
como la Kagura, antiga cerimònia teatral japonesa que dona tribut als deus de la religió sintoista.   
Cal destacar que aquesta illa és molt especial, i que el seu caràcter sagrat està present arreu: a 
Miyamija no existeix la maternitat ni tampoc es troben cementiris ja que està prohibit donar a llum 
i morir en ella.   
 
A les 17,00 h. trasllat en tren Shinkansen  directe a Kyoto. Arribada a les 18,30 h. 
 
Trasllat cap al nostre hotel de 3*** locals .  Sopar  i allotjament. 
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Dia 4       KYOTO  
Divendres,  13 ABRIL 2018.    
 Esmorzar a l’hotel.    
 
Començarem la visita la històrica ciutat de KYOTO, l’antiga capital japonesa des de l’any  fins al desplaçament del 
govern a Tòquio el 1868, quan va tenir lloc la restauració de 
Meiji. La ciutat, envoltada de muntanyes, es troba situada a la zona centre de l’illa de (onshu, a la regió de Kansai, i compta amb una població de ,  milions d’habitants.  
 
Kyoto es considera el centre cultural del Japó, i deu el seu esplendor al shogunat o Era Edo (1604-
1868).  Per tant la visita a aquesta ciutat constituirà un interessant viatge a través de més de 10 segles d’una historia, tradició, religió i cultura pròpies que veurem plasmades en els seus magnífics 
temples, espectaculars jardins i esplèndids santuaris. Cal destacar que els Monuments Històrics de l’Antiga Kyoto ciutats de Kyoto, Uji i Otsu , entre ells tretze temples budistes, tres santuaris 
sintoistes o la fortalesa Nijo,  van ser declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 
1994. La ciutat en si és un dels més grans tresors culturals món i la icona del Japó antic.  
 
És el moment de conèixer el CASTELL DE NIJO, 
construït com a residencia oficial pel Shogunat a Kyoto l’any  per ordre del primer Shogun 
Tokugawa Ieyasu. El shogun per protegir-se va fer instal·lar al seu interior l’anomenat terra de rossinyol  que cruix a cada moviment i permet 
detectar possibles intrusos.  La finalització de la 
seva construcció va ser gracies al tercer shogun 
dels Tokugawa i va seguir sent la seva residencia 
oficial a la ciutat fins la restauració de Meiji. Al 
1867, el castell de Nijo va ser presentat a la família 
imperial i el seu nom va ser canviat al de Palau de 
Ninomaru. Al 1939 la família imperial va donar el 
palau a la ciutat i va ser obert al públic. Un cop es 
creua la majestuosa porta Kara-mon, s’accedeix 
al palau Ninomaru, format per cinc edificis; destaca la cambra quarta, Yon-no-Ma, gracies als espectaculars panells decorats amb pintures. Envoltat d’una fosa externa i una alta paret, l’àrea del castell  es troba al ben mig d’un idíl·lic paisatge de jardins, petits boscos de cireres i arbres ume, 
com és el cas del Jardí Ninomaru, una mostra de l’estil shoin zukuri a gran escala. El disseny 
original del jardí va ser obra de Kobori Enshu, gran dissenyador de jardins i mestre de la cerimònia 
del té.  

Després ens espera un dels temples més sorprenents de la ciutat, 
tant pel seu valor històric com per la seva peculiar arquitectura: 
el TEMPLE BUDISTA KODAIJI. Va ser fundat l’any  per 
Kita-no-Mandoroko en memòria del seu difunt marit, Toyotomi 
Hideyoshi. La seva construcció va ser en part finançada pel 
Shogun Tokugawa Ieyasu i el resultat final ha esdevingut en un 
temple famós pels seus magnífics i exquisits dissenys i acabats.  
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 L’any 1624 Sanko Joei, abat del temple Kenninji va ser 

nomenat sacerdot fundador i  a partir d'aquest 
moment, Kodaiji va  passar a ser el més gran i més 
important sub-temple de Kenninji. Kodaiji es va veure 
afectat per diversos incendis després de 1789, i tots els 
edificis que han aconseguit sobreviure i en perfecte 
estat de conservació, han estat designats Importants 
Béns Culturals pel govern japonès.  A l’extens recinte hi 
ha uns jardins dissenyats pel famós paisatgista Kobori 
Enshu, i precioses cases de té dissenyades pel mestre 
de la cerimònia del té Sen-no-Rikyu.    
 

 
Dinar en un restaurant.   

A la tarda ens aproparem a conèixer el SANTUARI 
SHINTOISTA DE FUSHIMI-INARI. Actualment és 
un dels santuaris més coneguts del Japó i encapçala 
la llista dels 30.000 santuaris dedicats a Inari 
repartits per tot el país. Està format per una 
immensa xarxa de passadissos amb infinitat de torii alienats i que s’estenen prop de  quilòmetres 
al llarg del bosc. És un espectacle pels sentits, 
especialment per la vista. La família Hata va 
dedicar aquest santuari del segle VIII als déus de l’arròs i el sake; pel sintoisme, )nari és la divinitat dels cereals i l’arròs i el seu missatger a la terra és la guineu, d’aquí que al llarg del Santuari no deixem de veure estàtues d’aquest animal.    
A  la riba oriental del Kamo-gawa, es troba el 
BARRI GION, un dels barris de geishas més 
conegut de tot el Japó, on tindrem la oportunitat 
de fer un agradable passeig. Gion està dividit en 
dues parts: el petit  barri de Gion Higashi, i pel 
Gion Kobu, més gran i conegut. Aquest últim 
conté unes 80 cases de te en les que treballen 
maikos i geishas. Encara que s’ha reduït 
considerablement el nombre de Geishas en els 
últims 100 anys, Gion segueix sent famós per la preservació de l’arquitectura tradicional 
japonesa, així com de les formes i arts d’entreteniment.  
 
Durant el nostre passeig veurem cases de te, 
cases de geishas, tendes tradicionals de dolços, 
tèxtils, ornaments, maquillatge, etc...; ens donarà 
la sensació de retrocedir en el temps.  
 
Sopar  i  allotjament al nostre hotel de 3*** locals.    
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Dia 5       KYOTO  
Dissabte, 14 ABRIL 2018   

 

Esmorzar a l’hotel.    
 
Continuem les nostres visites a Kyoto, avui coneixerem alguns 
dels temples més importants de la ciutat.  Inici de les visites a 
un dels llocs més emblemàtics de Kyoto, el TEMPLE 
KIYOMIZU, ubicat a  l’est de la ciutat, a les muntanyes 
Higashiyama. Es conegut amb el sobrenom del temple de l’aigua pura gracies a les cascades d’aigua que existeixen dins 
el recinte i que baixen dels pujols propers. És un dels temples 
més impressionants i famosos conjunts idíl·lics del Japó 
tradicional. Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des de 
1994 , Kiyomuzi-dera va ser un dels 21 candidats per ser 

escollit entre les noves set meravelles del món.  
 Va ser construït l’any , encara que els edificis actuals 
son reconstruccions de la primera meitat del segle XVII, ja que es van destruir els originals per culpa d’un incendi. Originalment estava afiliada a l’antiga i influent 
escola budista Hosso, que procedia des dels temps del 
període Nara. El complex de Kiyomizu està format per una vintena d’edificis, però de l’edifici principal destaca 
especialment la gran terrassa amb la seva enorme 
barana, recolzada sobre centenats columnes i que 
sobresurt per un dels costats del pujol oferint unes increïbles vistes de la ciutat. Sota l’edifici principal es 
troba la cascada Otowa-no-taki; de les seves aigües, 
considerades sagrades, beuen els visitants tot esperant 
rebre la salut i la longevitat que es creu que aporten.  
 

Continuem amb un plat fort.  EL TEMPLE DE 
KINKAKU-JU, conegut com el Pavelló Daurat, 
és un dels símbols més representatius de la 
ciutat. És un temple Zen que oficialment es coneix com a Rokuonji. Envoltat d’un immens jardí i situat a la vora d’un llac, es va començar a 
construir el 1397 per orde de Ashikaga 
Yoshimitsu, un shogun o general japonès que va 
renunciar als seus deures militars per ordenar-
se sacerdot i retirar-se en aquest plàcid indret. 
Inicialment construït com a pavelló, a la mort de Yoshimitsu l’any  va ser transformat en un 
temple. El pavelló daurat funciona com a 
shariden, Temple de Buddha. Cal destacar que l’edifici actual data de  ja que el pavelló 
original va ser cremat per un novici del temple 
en el 1950.   
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 Avui en dia és un dels indrets més visitats de la ciutat; a ell s’hi accedeix per un harmoniós camí de 
sorra enmig del verd dels arbres, i s’arriba fins a la vora d’un llac al centre del qual s’aixeca imponent aquest temple de tres pisos recobert de làmines d’or, amb un sostre rematat amb un au 
fènix de bronze que brilla amb els reflexos del sol.  
 

Abans de dinar anem a conèixer el TEMPLE RYOAN-JI 
(o Temple del repòs del drac). És un temple Zen situat a 
la part nord est de la ciutat. Forma part del Patrimoni de la (umanitat de la UNESCO. El temple pertany a l’escola 
Muoshin-ji de la branca Rinzai del Budisme Zen. Aquest 
indret pertanyia abans al clan Fujiwara.  El nom del 
temple evoca el seu cèlebre jardí de pedra d’estil 
karesansui (jardí sec), que és considerat com una de les 
obres mestres de la cultura japonesa. Creuen que data 
de finals del segle XV. El jardí es compon simplement de 
sorra blanca harmoniosament rasclada sobre la que hi 
ha disposades 15 pedres molsoses repartides en grups 

de  7, 5 i 3, de manera que no es puguin veure les 15 pedres alhora, sigui quina sigui la posició de la 
persona que les observa. El número 15 és la perfecció dins el budisme. Dinar a un restaurant.  
 Després d’haver recuperat forces anem a visitar l’impressionat SANTUARI HEIAN, un santuari shinto construït l’any  per commemorar el º aniversari 
de la fundació de la ciutat de Heian-kyo (antiga Kyoto); el 
santuari està dedicat als emperadors Kanmu, fundador i qui va traslladar la capital nipona a Kyoto, i Komei, l’últim 
emperador a residir a Kyoto. El torii (porta de santuari sintoista  de color taronja que s’erigeix abans de l’entrada 
principal és un dels més grans del Japó; encara que sembla 
estar completament separada del temple, en realitat és l’entrada principal. L’edifici principal del santuari va ser 
dissenyat per imitar el Palau Imperial del Kyoto.   
 

Per acabar la jornada, ens espera una visita animada a la 
par que històrica: el MERCAT NISHIKI, que literalment vol dir el mercat de brocats, i que rep el sobrenom de la Cuina de Kyoto .  Els orígens de Nishiki )chiba es remunten a l’any  quan es va inaugurar la primera tenda, de venta 
de peix. Durant el període Edo es va convertir en un mercat 
de peix en el que es van establir forces negocis majoristes, 
encara que actualment és un mercat de venta al detall. Està 
format per més de 100 tendes i es pot trobar absolutament 
qualsevol tipus de menjar, dolços típics japonesos, etc.... i 
en els carrers perpendiculars també es poden trobar 
moltes tendes de roba i complements.  Aquest mercat tradicional, amb productes locals de la regió, on predomina la mescla d’olors i colors, és un lloc 

diferent als que estem acostumats a veure a occident.   
 
Sopar  i  allotjament al nostre hotel.  
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Dia 6  KYOTO: Nara, la ciutat dels temples  
Diumenge, 15 abril 2018. 
 Esmorzar a l’hotel.  Celebració de l’eucaristia. 
 
Aquest matí, sortirem en el nostre autocar en direcció a la ciutat de NARA, capital de la prefectura 
de Nara a la regió de Kansai, una de les més tradicionals del Japó. L’antiga ciutat de Nara, fundada per l’emperadriu Gemmei, va ser la capital permanent del Japó Medieval del 710 al 784, amb el nom 
de Heijo-kyo. Va ser durant aquest període de temps quan es van construir la majoria dels grans 
temples (alguns dels temples i santuaris son considerats els edificis de fusta més antics del món) 
pels que aquesta ciutat es coneguda. Cal destacar que els temples i runes de Nara formen part del Patrimoni de la (umanitat de la UNESCO, des de l’any , formant el conjunt anomenat Monuments històrics de l’antiga Nara . Els tresors dels seus temples, alguns dels segles VII i VIII,  
inclouen antigues obres d’art xineses, coreanes, índies o perses.  
 

Comencem la visita amb el TEMPLE TODAIJI, 
un dels temples budistes més bells de Nara. En el recinte del temple es troba l’edifici principal: 
el Daibutsuden, sala que alberga una estàtua 
gegant en bronze del Gran Buda Vairocana, 
conegut simplement amb el nom de Daibutsu, 
el Gran Buda. La posició de les seves mans expressen res a témer  i benvinguts . L’emperador Shomu va construir el temple per 
allotjar aquesta colossal imatge del bronze del 
Buda Vairocana que havia encarregat expressament, revestida de pa d’or. Aquesta 
imatge de Buda, la més gran del món en bronze 
(550 tones), és l’estrella del temple i uns dels 
reclams més importants de la ciutat de Nara. La 
majoria dels historiadors coincideixen en que 
el temple es va construir per unificar el país i 
exercir de centre espiritual. Diu la llegenda que 
en la seva construcció van treballar més de dos 
milions de persones. Les mesures de la Sala del Gran Buda el converteixen en l’edifici de fusta 
més gran del món: 56x50x50 metres. Un dels pilars que sosté l’edifici té un forat en la seva 
base. Els visitants intenten passar pel forat, que 
té les mateixes dimensions que els orificis del 
nas del Buda. Diu la llegenda que qui passi serà 
beneit amb la il·luminació. Els cérvols sika, 
protegits oficialment com a tresors nacionals i 
considerats com els missatgers dels déus pel 
Shintoisme, vaguen lliurement pel territori. 

Altres edificis que destaquen del recinte son el Shoso in, que alberga relíquies associades a 
l’emperador Shomu i l’emperadriu Komyo; i el Shoro, o torre de la campana, que conté a campana més gran existent de tot el Japó ,  metres d’alçada i ,  metres de diàmetre . 
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A continuació passarem per un lloc especial, ple de 
natura: el NARA COEN, un exuberant parc públic, de 
més de 500 hectàrees, als peus de la Muntanya Wakakusa tot esquitxat d’estanys, ple de boscos, 
camins i llanternes de pedra que il·luminen el terra. 
És el parc urbà més gran del Japó i és considerat un 
dels grans tresors de Nara. Va ser designat pel Ministeri d’Educació, Cultura, Esports, Ciència i Tecnologia del Japó com a lloc de bellesa escènica . Se’l coneix amb el sobrenom del Parc dels Cérvols, ja que està poblat per més d’un miler de cérvols sika 
domesticats, que viuen en llibertat i harmonia per tota l’extensió del recinte.  Segons el sintoisme se’ls 
considera missatgers divins i avui en dia gaudeixen de l’estatus de tresors nacionals.   
Dinar en un restaurant.  

En aquesta zona podrem veure el GRAN 
SANTUARI KASUGA, un dels temples 
sintoistes més coneguts i característics del 
Japó. El Santuari Kasuga, i el Bosc Primigeni 
Kasugayama a prop seu, estan declarats per 
la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat 
com a part dels Monuments històrics de 
l'antiga Nara. Aquest santuari va ser fundat 
en el segle VIII per la família Fujiawara i s’ha 
anat reconstruint per complet cada 20 anys, 
segons la tradició sintoista de puresa i renovació. D’aquesta manera l’edifici es 
demolia i es reconstruïa amb  la mateixa 
forma durant 20 anys. En aquest cas, es va 
dur a terme 50 vegades en el transcurs dels segles, però l’estructura actual es conserva 

des de 1863. Com molts altres temples del Japó, conté quantitat de petits temples al voltant del seu 
pavelló principal. L'interior és famós per les seves moltes llanternes toro  de bronze, així com 
per les de pedra que il·luminen el santuari. Cal destacar que les festes dels fanalets que es celebren dues vegades a l’any son tota una atracció.  
Tambén  ens aproparem al RECINTE DE TEMPLE KOFUKU-JI, per poder passejar per ell i poder 
admirar les diferents construccions que s’hi troben (cal destacar que el complex original tenia 175 
edificis) com les dues pagodes de tres i cinc plantes que daten de 1143 i 1426, respectivament. La 
més alta és la segona de Japó en altura, després de la del To-ji a Kyoto. El temple va ser fundat per la primera esposa de l’Emperador Tenji, Kagaminookimi, qui buscava que el seu marit recuperés la 
salut gracies a la construcció del temple.  

Un cop acabades les visites de Nara, en el nostre autocar tornem a Kyoto .  

Sopar i  allotjament al nostre hotel.  
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Dia 7   KYOTO – KANAZAWA   
Dilluns, 16 Abril 2018. 
 Esmorzar a l’hotel.  
 
Trasllat caminant  fins a l’estació de trens de Kyoto .  A les 08,00 h sortida cap a Kanazawa en  tren .   Arribada a l’estació de trens de Kanazawa, capital de la prefectura de Ishikawa,  a les 12,13 h. 

 
Ens trobem a KANAZAWA, coneguda també com la Petita Kyoto , una ciutat 
que ens farà submergir-nos en el Japó de l’època feudal. Va ser la capital del antic feu de Kaga, governat per l’escola 
budista Jodo Shnshu com una república 
autònoma a partir de 1488. Gracies al 
shogun Oda Nobunaga a finals del segle 
XVI, va prosperar com un important 
centre artístic i artesanal, destacant en la 
manufactura de ceràmiques, tèxtils i 
paper, així com en la cuina tradicional i 
el teatre No.   
 Els seus carrers flaquejats per cases senyorials, les antigues zones d’esbarjo, el seu castell i el magnífic jardí Kenrokuen converteixen a Kanazawa en un indret d’allò més exòtic. A més, Kanazawa és la meca de l’artesania popular i tradicional: quimonos de seda Kaga-Yuzen, ceràmica de Kutani i 

Ohi, lacats Wajima, etc...; La ubicació de la ciutat és privilegiada: confina amb el Mar del Japó, està 
bordejada pels Alps Japonesos, el Parc Nacional Hakusan i el Parc de la Península de Noto, i està 
situada entre els rius Sai i Asano.  
 
 Dinar en un restaurant.  

 
Primer de tot ens aproparem a 
conèixer un dels tres millors 
jardins del Japó: el KENROKU-
EN. Aquest jardí Edo deu el seu 
nom a un cèlebre jardí de la 
dinastia Sung a Xina que va 
decretar els sis atributs per la 
perfecció: aïllament, amplitud, 
artificialitat, antiguitat, aigua 
abundant i amplies vistes. I el 
Kenroku-en té les sis propietats 
del jardí ideal segons la 
mil·lenària traïció xinesa.  
 

Durant més de 200 anys va ser perfeccionat pel clan Maeda i originàriament era el jardí exterior del 
castell de Kanazawa. Fins al segle XVII era utilitzat només per la cort, pero a partir de 1874 el jardí 
de Kenrokuen va ser obert al públic. Posseeix més de 12.000 arbres de 150 especies diferents, on 
els seus majestuosos pins són els més destacats.      
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Posteriorment ens traslladarem a l’antic barri 
dels Samurais: NAGAMACHI. És un districte 
emmarcat per dos canals, ben conservat, ple 
de carrerons i cases de tova amb coberta de teula.  A l’època feudal alguns samurais eren 
persones amb poder i influencia, i per tant, 
tenien grans cases i jardins protegides per 
murs. Visitarem una de les cases, l’antiga 
residencia de la família de  Samurais 
Nomura; en ella podrem veure com era la vida en l’època que els samurais tenien tanta 
importància al Japó. Destaca el seu preciós i 
cuidat jardí amb una petita cascada, així com l’arquitectura tant interior com exterior de la 
casa, com per exemple les espectacular portes 
corredisses amb motius considerats 
culturalment molt valuosos.  
 
Seguirem les nostres visites a Kanazawa i endinsarem al barri de geishas o hanamachi  
més gran de la ciutat: HIGASHI CHAYA-GAI, 
un dels llocs amb més encant de Kanazawa. Va 
sorgir a principis del segle XIX i juntament amb els altres dos hanamachis  de Kanazawa,  
Nishi Chaya-gai y Kazue-machi, és patrimoni històric d’important conservació arquitectònica. Es tracta d’un conjunt de 
carrers de vianants que van serpentejant 
mentre dibuixen un aspecte antic; les cases 
son unifamiliars, de fusta i amb estructures 
típiques del període Edo, i també hi ha gran 
quantitat de petits temples repartits per tot el 
barri.  Aquí es troben algunes de les cases de 
té més famoses de la ciutat.  Tindrem la oportunitat de visitar l’interior d’una casa de 

geishes: la casa de Geishes Shima, un edifici de 1820 que viu del record d’aquestes llegendàries i misterioses 
artistes japoneses.  La façana de la casa té un entramat 
de fusta preciós, però el més interesant ens espera a l’interior: la casa es conserva com en el segle X)X, amb 
els seus tatamis i portes corredisses. Les parets estan 
decorades amb objectes decorats amb objectes 
relacionats amb la figura de les geishes com pintes i 
objectes pel cabells, utensilis que s’utilitzaven en la 
tradicional cerimònia del té, etc.   

Sopar  i  allotjament al nostre hotel de 3*** locals. 
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Dia 8   KANAZAWA–SHIRAKAWAGO- TAKAYAMA   
Dimarts, 17 abril 2018 .   

Esmorzar a l’hotel.   
En el nostre autocar sortida per carretera, a través del Parc 
Nacional de Hakusan,  en direcció a la vila històrica de 
SHIRAKAWA-GO, situada al centre de l’illa de (onshu. 
Shirakawa-go, conegut com el poble del riu blanc, juntament 
amb la vila de Gokayama, van ser declarades Patrimoni de la (umanitat per la UNESCO l’any . Aquests pobles son coneguts per les seves cases típiques de l’estil arquitectònic 
conegut com Gassho-zukuri, cases amb sostre de palla molt 
inclinats, que recorden les dues palmes de les mans juntes, a fi 
de suportar inclemències del temps dures com grans nevades. 
Els angles tan pronunciats dels sostres impedeixen que la neu s’acumuli.  

Visita d’una de les cases tradicionals Gassho-zukuri . Finalitzada la visita, continuació de la 
nostra ruta per carretera. Arribada a Takayama.  

Dinar a un restaurant local. Després d’haver 
recuperat forces serà el moment de visitar la 
imprescindible ciutat de TAKAYAMA; situada a la prefectura de Gifu i coneguda com la petita Kyoto , es considerada la porta d’entrada als 
Alps Japonesos, cal destacar que conserva un 
preciós centre tradicional i llueix un dels 
paisatges urbans més evocadors de Japó. El seu 
actual traçat es remunta a finals del segle XVII i 
inclou una gran riquesa de museus, galeries i 
temples; ens sorprendran les ben conservades 
posades i cases dels períodes Meiji i Edo.  

Es coneguda per la seva fusteria: es creu que els fusters d’aquesta localitat van realitzar el Palau 
Imperial de Kyoto i també van treballar en molts 
altres temples de Kyoto i Nara. La ciutat i la seva 
cultura, tal com avui existeixen, va prendre 
forma a finals del segle XVI, quan el clan dels 
Kanamori va construir el Castell Takayama. La 
ciutat també es coneguda per seu festival, el 
Takayama Matsuri, que es celebra cada 
primavera i cada tardor, on relluents i  
decorades carrosses, recorren la ciutat oferint 
als assistents una mostra interesantíssima de l’artesania de la regió. Aquest festival té lloc des 
del segle XVI i és un dels tres festivals més grans 
i bonics de Japó.  
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Després de dinar anirem a visitar el TAKAYAMA YATAY 
KAIKAN, una exposició on es mostren  les quatre millors 
carrosses que resulten premiades al Festival de Tardor de 
Takayama, anoment Takayama Matsuri (09/10 octubre; hi ha un altre Festival a la primavera, del  al  d’abril). Cal destacar que aquestes carrosses tenen centenars d’anys i son 
minuciosament decorades, mostrant uns excel·lents exemples de l’artesania llegendària de Takayama. 
 
Per seguir aprofundint en els 
aspectes culturals i folklòrics 
de la ciutat serà el moment de 
visitar el MUSEU FOLKLÒRIC 
DE KUSAKABE O CASA DE 
KUSAKABE, situat a la zona 
del Sepulcre de Sakurayama (achimangi,  dedicat a l’artesania popular. És una de les cases 

més antigues que a data avui encara es conserven obertes al 
públic i és un dels primers exemples de l’arquitectura de l’era 
Meiji. Els seus antics habitants, la família Kusakabe, eren comerciants d’èxit en el negoci del préstec de diners.  
 
 

Acabarem la visita amb un agradable passeig per la zona 
del carrer Kami-Sannomachi, el nucli antic de la ciutat, 
on antigament es reunien els mercaders. Aquí es troben 
els edificis més antics  i un càlid i pintoresc ambient. Els 
seus tres carrers principals son angostos i estan plenes de tendes de productes tradicionals, tallers d’artesans, 
posades, destil·leries de sake senyalitzades per una bola de cedre penjades a l’exterior. També trobarem 
restaurants de menjar local, petits museus en el que el 
propi edifici resulta tan interessant com les col·leccions 
que es mostren al seu interior i magatzems on es poden 
veure les altes carrosses usades en els festivals locals.   

 
Sopar i allotjament al  nostre hotel tipo riokan .   
Habitacions tradicionals japoneses amb bany privat. 

Nota : recomanem gaudir del “onsen” bany tradicional japonès. Inclòs amb els 

serveis que ens oferirà el nostre hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ruthtravel.es
http://www.ruthtravel.es/


 

15 

ORGANITZACIO TECNICA: RUTH TRAVEL (G.C. 1478). C/ Valencia, 247. 1º 1ª B. 08007 BARCELONA.  
Tlf: 93.467.32.44 – Fax: 93.487.31.17.  Mail: info@ruthtravel.es   Web: www.ruthtravel.es  
 
 

 

Dia 9  TAKAYAMA – MATSUMOTO – LLAC KAWAGUCHI - FUJISAN    
Dimecres 18 abril 2018 

 Esmorzar a l’hotel.  
Sortirem amb el nostre autocar privat per 
fer una ruta de dues hores en direcció 
Matsumoto. 
A la riba del riu Metoba-gawa, aquesta ciutat 
és la porta d´entrada als Alps Japonesos.  
Nosaltres centrarem la nostra visita en 
descobrir els secrets del seu castell.  El 
CASTELL DE MATSUMOTO-JO (S. XVI) és 
un dels millors conservats i més 
monumentals de tot el Japó.  Els valents que 
pugin fins al mirador del seu cim podran gaudir d’una gran vista sobre els Alps 
Japonesos.    Després de la visita dinarem a 
un restaurant i a la tarda continuarem 
viatge cap un destí mític ...........   

 
Avui serà un dia especial ja que serà el 
moment d´admirar el MONT FUJI, el pic 
més alt i famós,  muntanya sagrada i 
símbol del Japó. De totes les imatges 
icòniques del país, aquesta és la més 
autèntica i la que tots tenim a la retina, 
a més de ser la més fotografiada.  La 
admiració per aquesta muntanya 
apareix ja en els primers textos literaris 
japonesos del segle VIII. Curiosament 
les donen tenien prohibit arribar al  cim fins a l’Era Meiji, a finals del segle X)X. 
Avui en dia es escalada per milers de 
persones, que arriben al seu cim per 
poder gaudir de les meravelloses vistes 
que ofereix del Parc Nacional Fuji-
Hakone-)zu. Es tracta d’un con volcànic 
perfectament simètric  de 3776 metres d’alçada. A la seva base s’estenen una regió de llacs, altiplans, cascades i grutes, donant llocs a 
paisatges naturals de bellesa excepcional.  Està classificat com un volcà actiu, però amb un baixíssim risc d’erupció. L’última va ser registrada el  durant el període Edo.   
 
Arribarem al  Llac Kawaguchiko. Aquest llac està ubicat al centre de la zona coneguda com  Fuji-
go-ko (cinc llacs del Fuji).  La imatge invertida del Mont Fuji es reflecteix en la superfície del llac i és 
molt admirada pels japonesos que ho anomenen  Sakasa Fuji' (invertit MT. Fuji).  
 
Sopar i  allotjament al nostre hotel de 3*** locals  de Fujisan. 
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Dia 10   FUJISAN - TOKYO    
Dijous 19 abril 2018 

 Esmorzar a l’hotel.  
 

Sortida per carretera en direcció a la metròpolis de TÒQUIO, la 
capital del Japó,  situada a la part centre est de l’illa de (onshu. La 
ciutat és el centre de la política, l’economia, l’educació, la 
comunicació i la cultura popular del país. Posseeix també la major 
concentració de seus corporatives, institucions financeres, 
universitats i col·legis, museus, teatres i establiments de compres i 
entreteniment del país.  
 Tòquio és l’equivalent a  ciutats unides en una mega-ciutat; amb 
23 barris que formen centre de la ciutat, ocupa un terç de la 
metròpoli, amb una població superior als 13 milions d'habitants.  És un lloc de contrastos: l’esperit consumista actual contrasta amb la 
tranquil·litat de les tradicions ancestrals. Conviuen enormes i 
moderns gratacels amb les típiques cases de fusta que encara fan 
sentir el sabor del passat.  

 

Dedicarem la jornada d’avui a conèixer els llocs més emblemàtics i representatius de la 
impressionant metròpoli de TÒQUIO. Encara que des dels temps antics existien petites poblacions i 
temples als turons propers a la Badia de Tòquio, es considera que la fundació formal de la ciutat fou 
al 1457 quan el shogun Ōta Dōkan 
va construir el Castell Edo.  Així, 
l'àrea que envoltava al castell, es va 
començar a anomenar Edo 
(literalment "estuari"). El shogunat 
Tokugawa, que havia pres el castell 
al 1590 i que tenia el control així 
absolut del Japó, va establir el seu 
govern a Edo el 1603, fet que va 
donar inici al Període Edo a la 
història japonesa. La noblesa 
juntament amb l'Emperador del Japó 
van continuar vivint a Kioto, que va 
continuar sent la capital oficial, 
encara que solament de manera 
protocol·lària. Va ser al segle XIX 
quan la ciutat va adoptar l’actual 
nomenclatura de Tòquio, que significa capital de l’est.  
 
Un terratrèmol va assolar la ciutat el 1923, fet que va donar pas a un pla de reconstrucció a mig 
camí degut als alts costos; lamentablement va ser fortament bombardejada durant la segona guerra mundial, veient com la seva població quedava reduïda a la meitat. Gracies a l’eficiència d’aquest valent poble, només ens unes dècades s’ha convertit en un referent cosmopolita i en el centre 
tecnològic i econòmic del món sencer.  
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Primer de tot ens aproparem al més característic dels mercats 
de peix de tot el país: el MERCAT DE PEIX TSUKIJI. 
Bàsicament és famós per les seves subhastes de peix, es tracta 
del més gran mercat de peix món amb un volum de quasi 3000 
tones de peix al dia, més de 450 espècies de peix i marisc, on l’estrella indiscutible és el maguro tonyina d’aleta blava . La 
història del mercat de peix comença al segle XVI quan 
Tokugawa Ieyasu, primer shogun del shogunat Tokugawa, va 
convertir Edo en la capital del Japó. Tokugawa Ieyasu va dur pescadors des d’Osaka perquè subministressin peix al Castell 
d'Edo.  

 
Aquests pescadors van començar a vendre els excedents a les rodalies del pont Nihonbashi, donant 
origen a l'anomenat Uogashi. A causa de l'increment de població i, per tant, de demanda, els petits 
llocs de Uogashi van ser transformats en un mercat. El Shogun va crear la seva pròpia xarxa de 
distribució i va començar a pastar una gran riquesa. Durant el mandat de Meiji es van abolir els 
privilegis dels grans majoristes 
 
Seguidament ens dirigim a l’oest de 
Tòquio per conèixer el més important 
temple sintoista de la ciutat: EL 
SANTUARI DE MEIJI JINGU. Encara que a 
la religió sintoista no es freqüent la 
dedicació de santuaris a personatges 
importants, el de Meiji Jingu es va establir per divinitzar la figura de l’emperador Meiji l’avi de l’emperador (irohito  i la seva consort, l’emperadriu Shoken. L’època Meiji va suposar la transició del Japó feudal dels Shogun a l’enlairament 
industrial, la modernització del Japó i la 
restauració del poder de l’Emperador.  
 El santuari, situat en el parc Yoyogi, està envoltat d’un immens bosc. Va ser construït en , per 
durant la segona guerra mundial va ser bombardejat, i reconstruït de nou a mitjans del segle XX 
conservant una autenticitat excepcional. Cal destacar que al ser el santuari de la família reial, 
algunes cerimònies tradicionals en ell es realitzen com el Gagaku (música i ball de la cort).  
 
Per acabar les visites del  matí ens aproparem a la Plaça del Palau Imperial, al cor de la ciutat de 
Tòquio. Aquí podrem admirar el Palau Imperial, residencia de la família imperial japonesa i 
emplaçament original del Castell de Edo dels shogun de Tokugawa, que van dominar Japó des de 
1600 fins 1867. Els jardins interiors i els edificis del palau òbviament estan tancats al públic: només el  de desembre aniversari de l’Emperador  i el  de gener, amb ocasió de l’any nou, es permet l’accés als jardins per assistir a la salutació de l’Emperador des del balcó de la casa imperial.  
El palau imperial Kokyo  està envoltat en tot el seu perímetre per imponents muralles erigides amb enormes pedres i també fossats. Al peu de les muralles s’estén una amplia esplanada coneguda com Kokyo Gaien  jardins exteriors , poblada amb més de .  pins. També podrem admirar el conegut com Nijubashi , el pont d’accés al palau imperial.   
 
Dinar en un restaurant.  
 
 

mailto:info@ruthtravel.es
http://www.ruthtravel.es/


 

18 

ORGANITZACIO TECNICA: RUTH TRAVEL (G.C. 1478). C/ Valencia, 247. 1º 1ª B. 08007 BARCELONA.  
Tlf: 93.467.32.44 – Fax: 93.487.31.17.  Mail: info@ruthtravel.es   Web: www.ruthtravel.es  
 
 

 
Per la tarda seguim coneixent Tòquio i ens aproparem  al viu i colorit barri d’ASAKUSA. Allà ens espera l’atmosfera més tradicional, la del Japó de llegenda. El vermell, el negre i el verd són els colors favorits per decorar les façanes de les cases d’aquest districte i els temples que l’ocupen.  
Tot aquí gira al voltant del famós Temple SENSO-JI. Faroles de totes les mides, blanc i vermells 
amb inscripcions d’escriptura artística japonesa decoren el camí que ens duu fins al temple Sagrat. 
Conegut popularment com Asakusa Kannon, va ser fundat l’any  i és el més antic de la ciutat. 
Cada any més de 20 milions de persones el visiten. Aquest temple es compon del Tenoki Sebsihu i la 
Capella de Asakusa, també conegut com el Temple de Kannon, una manifestació de buda adorada 
com a deessa de la misericòrdia.  

Kaminarimon o la Porta de Tró, dona 
accés al Carrer Dori, un passeig comercial 
que condueix fins a Hozomon o la Porta 
del Tresor, la porta principal del temple. Ja 
en el recinte de Sensoji es pot veure el gran 
encensar, O-Koro. Es diu que el fum d’aquest encens enforteix als dèbils i cura 
als malalts.  Com qualsevol temple, té la 
seva llegenda i aquesta es refereix als 
pescadors anomenats Takenari i 
Hamanari; aquests van trobar una estàtua d’or de la deessa Kannon a prop del riu 
Sumida. Els dos pescadors van decidir 

tornar-la al seu altar però van descobrir que, encara que la deixessin en allà, sempre se’ls apareixia davant d’ells fins que van decidir dur-la al seu poble, Hijanomatsuti, on es va guardar en un santuari prop de Asakusa i, a partir d’aquell moment, el poble va començar a prosperar. 
 Acabarem la jornada amb una visita d’altura: 
LA TORRE DE TÒQUIO, considerada el 
símbol de la capital nipona y emblema del 
renaixement de la ciutat després de la Segona 
Guerra Mundial. El seu disseny està basat en 
la Torre Eiffel de París, però de colors: blanc i vermell, seguint les regulacions d’aviació 
locals. Tenia una alçada de gairebé 333 
metres, 13 metres més alta que la torre 
francesa en la que està inspirada; però el 
2012 la antena analògica de la part superior de la torre va ser retirada ja no s’usava degut al canvi d’emissió a digital  i va passar a 
mesurar 315 metres. Va obrir les seves portes l’any  per cobrir les retransmissions de 
la cadena pública de televisió NHK, encara que l’any  es van afegir també antenes de radio. Des del mirador principal, a uns 150 metres d’alçada, podrem tenir unes vistes magnífiques de la ciutat de Tòquio. (nota: hi ha un mirador especial, a  metres d’alçada. Cost extra per aquells que vulguin pujar: entre  i  iens, 
consultar en el monument).  
 
Finalitzada aquesta inoblidable experiència pels nostres sentits, trasllat fins al nostre hotel.  
 
Sopar  i allotjament al nostre hotel de 3*** locals. 
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Dia 11    TÒQUIO: Santuaris i Temples de Nikko    
Divendres 20 abril 2018 
 Esmorzar a l’hotel.  
 

La jornada d’avui la dedicarem a conèixer un indret 
molt especial; un lloc que per molts es considerat 
dels més interessants del país nipó: la ciutat de 
NIKKO, que literalment significa llum del sol . 
Sortirem amb  autocar cap a aquesta ciutat, situada a 
la zona de les muntanyes de la prefectura de 
Tochigui, a unes dues hores de Tòquio.  La sèrie de 
santuaris i recintes sagrats que es troben a Nikko, 
així com els balnearis (en japonès, onsen) de les rodalies, fan d’aquesta localitat un centre religiós i 
turístic molt visitat. El conjunt de temples i santuaris 
de Nikko va ser inscrit per la UNESCO en la llista de 
Patrimoni de la Humanitat el 1999.    

 

Dins aquest conjunt de temples i santuaris 
visitarem el SANTUARI DE TOSHOGU, un 
santuari sintoista considerat una de les més 
belles construccions del país. El nom de Toshogu  significa Llum d’Orient  o déu del sol naixent . El Toshogu va ser construït des de 
1634 fins 1636, en els primers temps del 
període Edo, per a Tokugawa Ieyasu (va ser el 
fundador i primer shogun del Shogunat 
Tokugawa de Japó) desprès de la seva mort. El 
seu net va decidir edificar un mausoleu perquè descanses allà l’esperit del seu avi. Durant més 
de dos anys, més de 15.000 artesans i fusters 
van treballar en aquesta construcció que 
contindria les cendres del Shogun. 

 

En el primer pis del recinte, desprès d’haver accedit a 
través del torii de granit Omote-mon (arc tradicional 
japonès), es troba la Pagoda de Gojunato, de cinc nivells i  metres d’alçada; va ser donada per un daimyo sobirà feudal  l’any , i reconstruïda el  desprès d’un 
incendi tres anys abans. En el Shinkyusha o Estable 
sagrat es troben representats en fusta unes figures 
místiques provinents de les antigues llegendes xineses: 
els Tres Micos Savis o Místics, que es tapen amb les 
mans els ulls, les orelles i la boca. Es una significació de 
no veure el mal, no sentir el mal i no dir el mal.  
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Un cop creuat un altre torii, el 
Yomeimon,  i tot pujant unes escales, a 
un dels cantons veurem una torre de 
tambor. A l’esquerra d’aquesta torre es 
troba el Honji-do, un famós saló per la 
pintura del Nakirya (drac que plora) que 
decora el seu sostre. També està la 
Yomei-mon, porta del crepuscle, 
magníficament decorada amb brillants 
fulles daurades i colorits gravats i 
pintures de flors, ballarines, besties 
mítiques, etc.  
 
Més enllà es troba el Gohonsha, l’edifici 
principal del santuari, designat com a 
tresor nacional pels japonesos. Aquest santuari consisteix en la sala d’oració haiden  connectada a 
la sala principal (honden), que es troba darrera, i també la Ishinoma (cambra de pedra) Les sales principal estan dedicades als esperits d’)eyasu fundador i primer shogun del shogunat de 
Tokugawa) i a dues de les personalitats històriques més influents del Japó: Toyotomi Hideyoshi i 
Minamoto Yorimoto.  
 
Dinar en un restaurant.  
 
Per la tarda, pujant per la famosa 
carretera en Zig-zag I-Ro-Ha, ens 
dirigirem cap al Parc Nacional de 
Nikko, amb 1.400 quilòmetres 
quadrats de meravelles 
paisatgístiques. Ens aproparem a 
conèixer dos dels paratges naturals 
més emblemàtics del parc: el Llac 
Chuzenji-ko, amb el seu 
extraordinari teló de fons 
muntanyós.  El llac va néixer fa uns 
20.000 anys quan la Muntanya 
Nantai va entrar en erupció, 
bloquejant el riu Yukawa. També la 
cascada Kegon-no Taki, de 97 metres d’alçada. És considerada una 
de les més altes i també una de les 
tres més boniques cascades del país.  
 
Finalitzada la visita,  tornada cap a Tòquio.  
 
Sopar i allotjament al nostre hotel i allotjament.  
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Dia 12   TÒQUIO - KAMAKURA -  TÒQUIO -  SHANGAI - NIT EN VOL      
Dissabte 21 abril  2018.  
 
Esmorzar a l’hotel.   
 
Sortirem en el nostre autocar privat en direcció a la 
propera ciutat de KAMAKURA. Sobre la badia de 
Sagami-Wan és coneguda com la ciutat dels temples: 
més de 65 temples i  santuaris. Fundada l’any 1192, 
va ser capital del Japó fins al 1333. Molt malmesa pel 
terratrèmol de 1923, en canvi no va patir els 
bombardejos de la segona guerra mundial.  
Visitarem el Temple de ENGAKU-JI. Fundat el 1282 per 
recordar a tots els caiguts de les guerres mogoles, 
conserva una porta original de 1780 i una gran campana fosa de l’any 301. El Temple KENCHO-JI 
s'alça entre un bosc de cedres. És el més important dels 
cinc monestirs zen de Kamakura. Va ser fundat per un 
mestre zen xinès; actualment és una seu de l'escola 
Rinzai. Després de la sala del Rei Drac trobem un jardí 
dissenyat pel mestre Muso Kokushi.  
 
Per finalitzar coneixerem el SANTUARI 
SINTOISTA de TSURUGAOKA HACHIMANGU.   
 
Dedicat a Hachimn, déu de la guerra, l'edifici 
original  es va cremar al 1191 però va ser 
reconstruït en el proper Pujol de les Grues.  
Després de  molts  incendis, els edificis actuals 
daten de 1828 i són molt benvolguts per la seva 
bellesa, pintats en color vermell destaquen sobre 
el verdor de la naturalesa que l’envolta. Gaudirem 
d'unes boniques  vistes panoràmiques sobre la 
ciutat i la  badia.   
 
Dinar en un restaurant.   
 
Trasllat a l’aeroport internacional de Narita per sortir a les   19.30 hs en el vol regular amb 
destinació Shangai. Arribada a les 22,10 h i enllaç a les 00,30 amb vol directe a Barcelona. Nit a 
bord.   
 

Dia 13    BARCELONA.     
Diumenge, 22 abril  2018.  
 Arribada a l’aeroport de El Prat a les 08,00 h. i ......................... 
 
                                             ............................... “FINAL DEL VIATGE” 
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EL NOSTRE PREU INCLOU:  
 

 Avió, classe turista, AIR CHINA: Barcelona– Shanghai – Osaka / Tòquio – Shanghai - Barcelona. 
 Taxes aèries, taxes de carburants i d’emissió a data actual.  
 Guia local oficial japonesa de parla castellana durant tot el viatge.  
 Circuit, trasllats i visites  en autocar privat amb aire condicionat. 
 Bitllets  de tren  en classe turista.  
 Entrades a museus i monuments mencionats en el programa del viatge.  
 10 esmorzars + 10 dinars + 10 sopars segons queda indicat en el programa de viatge.   
 10 nits d´allotjament en base habitacions dobles en  hotels tipus 3*** locals. 
 Assegurança assistència en viatge companyia ARAG fins 5.  € cobertura sanitària .  
 Propines a xofers i  guia local.    
 Obsequi de Ruth Travel abans de la sortida.  
 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU:   
 

 Serveis no especificats en el nostre apartat anterior: extres personals en hotels i restaurants 
(cafès, begudes , TV de pagament, mini bar, room service,  telèfon, etc.)  

 Visites i entrades a monuments i/o museus no mencionats al programa de viatge,  propines no 
indicades, donatius,   sopars indicats com lliures ,  etc.  

 Assegurança Opcional de Cancel·lació del Viatge (Cost  90 €. Veure condicions i cobertures de la 
pòlissa). 

 

ANOTACIONS IMPORTANTS:  
 Preus basats en EUROS.  
 Pressupost  supeditat a disponibilitat de places aèries i hoteleres en el moment de 

formalitzar la reserva. PLACES LIMITADES.  
 Recomanem contractar  una assegurança opcional de cancel·lació del viatge (Cost: 90 €.  

Adjuntem informació).  
 Horaris dels vols subjectes a canvis per part de la Companyia aèria , així com les taxes 

aèries i de carburant. 
 L’ordre de les visites o del itinerari podrà ser modificat  criteri de RUTH TRAVEL per a 

aconseguir una millora del programa sense que això suposi una alteració important en 
el contingut de les visites.  

 Per viatjar al Japó és imprescindible passaport amb una vigència de mínim 3 mesos des 
de la data de tornada. En cas concret del seu viatge, el seu passaport no pot caducar 
abans del 23 JULIOL 2018.  

 S’adjunten condicions generals i particulars del viatge + informació assegurances + full 
d’inscripció al viatge.   

 

BARCELONA, 29 DESEMBRE  2017. 

PREUS PER PERSONA:   
 

Grup  mínim de 30 persones inscrites  ....……………………………………………..…..  4.023 € 

Grup  mínim de 25 persones inscrites …....…………………………………………..…..   4.136 € 

Grup  mínim de 20 persones inscrites ....……………………………………………..…..   4.293 € 

Grup  mínim de 15 persones inscrites ....……………………………………………..…..   4.665 € 

Suplement individual: ……………...............................………………………………..…..     975 €  
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CLIENT: GRUP MN. CINTO BUSQUET 
DESTINACIÓ: JAPÓ  
DATES DEL VIATGE: 10 – 22 ABRIL 2018                                                                                                

 

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 B-
64500630 amb domicili social al C/ València, 247. 1r 1a B, 08007 Barcelona. Telèfon 934673244. Correu 
electrònic: info@ruthtravel.es  
 
 

Dades client:  Mn. Cinto Busquet, Rector de la Parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau, situada al c/ 
Raval, 1, 08370, de Calella, amb NIF nº R-1700002-G, en nom de tots els components del grup de viatge, 
l'autorització dels quals consta als fulls d'inscripció emplenats i signats 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’ASSISTÈNCIA EN VIATGE I ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ: Els participants en el 
viatge, estan assegurats per la pòlissa d'Assistència en viatge a les persones nº  55-0672718 contractada amb 
ARAG, 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 15 
persones. 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.   
 

b) El viatge està pressupostat segons el cost del transport, prestataris hotelers i de restauració, i també impostos vigents 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) Preu està basat en un MÍNIM DE 15 PARTICIPANTS que realitzin conjuntament la totalitat de l’itinerari des 
de Barcelona. Import per persona: 4.665 €. Import assegurança opcional cancel·lació: 90 €. 
 

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 1.500 € per persona o  1.590 € per persona (en 
cas estiguin interessats en contractar l'assegurança opcional de cancel·lació segons cobertures i exclusions de 
la pòlissa) + entregar fotocòpia passaport (no pot caducar abans del 23/07/2018) + full d'inscripció al viatge 
degudament emplenada i signada. 
 

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 200 € no reemborsables en cas de cancel·lació del viatge. Els bitlles d’avió i visats 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 el  i el  de febrer de ,  % de l’ import total dels serveis terrestres.  
2) Entre 20 de febrer i  l’ 1 de març de 2018,  % de l’ import total dels serveis terrestres. 
3) Entre el 02 i el 19 de març de 2018, 60 % de l’import total dels serveis terrestres. 
4) Entre el 20 i el 29 de març de 2018, 75 % de l’import total dels serveis terrestres 
5) A partir del 30 de març de 2018, % de l’ import total dels serveis terrestres.  
 

C) EN CONCEPTE DE DESPESES DE PENALITZACIÓ: S’aplicaran les següents quantitats. 
6) % 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.  
7) % de l’ import total del viatge entre  i  dies naturals d’antelació a la data del començament del viatge. 
8) % de l’ import total del viatge dintre de les  hores anteriors a la sortida. 
9) % 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 AL JAPÓ SON IMPRESCINCIBLES ELS SEGUENTS REQUISITS:   
- Passaport en vigor amb una vigència de mínim tres mesos de la data de sortida del país. En el 

seu cas concret, el seu passaport no pot caducar abans del 23/07/2018.   
 
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 la seva 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 29 de Desembre de 2017.  
 
 
CLIENT: Mossèn Cinto Busquet (Rector de la Parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau). NIF:  R-1700002–G   
 
 
RUTH TRAVEL. 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) Dels tipus de canvi aplicats al viatge organitzat. 
b) Del preu dels transports compresos en el viatge, inclòs el cost del carburant. 
c) 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:  

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 
 

E) Responsabilitat contractual per compliment defectuós o incompliment 

E.1) . Causes d’exoneració de responsabilitat. 

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) Reclamacions i acciones derivades del contracte:  

F.1). 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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N. PÒLISSA: 55-0672718           PRENEDOR: RUTH TRAVEL S.L 

 

ASSEGURANÇA D’ASSISTÈNCIA EN VIATGE A LES 
PERSONES INCLUSIÓ  

INCLÓS EN EL P.V.P  DEL VIATGE 

 

 

Introducció: El present Contracte d’Assegurança es regeix pel convingut en aquestes Condicions 
Generals i en les Particulars del contracte, de conformitat amb l’establert a la Llei 50/1980, de 8 
d’octubre, de Contracte d’Assegurança, i a la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i 
Supervisió de les Assegurances Privades. 
 

CONDICIONS GENERALS I  PARTICULARS DE LA PÒLISSA 
 
Definicions , En aquest contracte s’entén per: 
 

Assegurador: ARAG Companyia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., que assumeix el risc definit en la pòlissa. 
 

Prenedor de l’Assegurança: La persona física o jurídica que subscriu aquest contracte amb l’Assegurador i a qui corresponen les obligacions que se’n derivin, tret d’aquelles que, per la seva naturalesa, hagin de ser complertes per l’Assegurat. 
 

Assegurat: la persona física que consta en les Condicions Particulars que, si el Prenedor no hi és, assumeix les 

obligacions derivades del contracte. 
 

Familiars: Tenen la consideració de familiars de l’Assegurat el seu cònjuge, parella de fet o persona que com a tal convisqui permanentment amb l’Assegurat, els ascendents o descendents de primer o segon grau de consanguinitat 

(pares, fills, avis, néts), germans o germanes, cunyats o cunyades, oncles, ties, nebots, nebodes, gendres, joves o sogres 

de tots dos. 
 

Pòlissa: El document contractual que conté les Condicions Reguladores de l’assegurança. En formen part integrant les Condicions Generals, les Condicions Particulars que individualitzen el risc i els suplements o els apèndixs que s’emeten 
amb aquest document per tal de completar-lo o modificar-lo. 
 

Prima: El preu de l’assegurança. El rebut ha de contenir, a més, els rec{rrecs i els impostos d’aplicació legal. 
 

 

1. Objecte de l’assegurança: Mitjançant aquest contracte d’assegurança d’Assistència en Viatge, l’Assegurat que es desplaci dins l’{mbit territorial cobert té dret a les diverses prestacions assistencials que integren el sistema de 

protecció al viatger. 
 

2. Assegurats: Les persones físiques relacionades en les Condicions Particulars. 
 

3. Validesa temporal: Per a les pòlisses temporals, la durada del viatge és la que s’especifica a les Condicions Particulars. En tot cas, quan l’Assegurat tingui la seva residència habitual a Espanya, la durada del viatge no pot sobrepassar els  dies consecutius. Si, en canvi, té la seva residència habitual fora d’Espanya, el temps de permanència fora de la seva residència no pot 

sobrepassar en cap cas els 120 dies. 

 

4. Àmbit territorial: Les garanties descrites en aquesta pòlissa són vàlides per a incidències que es produeixen a Espanya, a Europa 

i països del litoral del Mediterrani s’hi inclouen Síria i Jord{nia  o arreu del món, d’acord amb el que s’especifica en les Condicions 
Particulars. Les prestacions emparades per aquesta pòlissa tindran lloc quan l’Assegurat es trobi a més de  km del seu domicili 
habitual.  
 

5. Pagament de primes: El Prenedor de l’assegurança est{ obligat a pagar la prima en el moment en què se subscriu el contracte. Les primes successives s’han de fer efectives als venciments corresponents. 
 
6. Informació sobre el risc: El Prenedor de l’assegurança té el deure de declarar a ARAG, abans de la formalització del contracte, totes les circumst{ncies que ell conegui que puguin influir en la valoració del risc, d’acord amb el qüestionari a què sigui sotmès. Els 

clients de RUTH TRAVEL queden exonerats de tal deure. 
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7. GARANTIES COBERTES :  
En cas d’ocurrència d’un sinistre emparat per aquesta pòlissa, ARAG, tan aviat com li hagi estat notificat, d’acord amb el procediment indicat en l’Article 10, garanteix la prestació dels serveis següents: 

 
7.1 ASSISTÈNCIA MÉDICA I SANITÀRIA 

ARAG es fa càrrec de les despeses corresponents a la intervenció dels professionals i els establiments sanitaris requerits per a l’atenció de l’Assegurat, malalt o ferit. Queden inclosos expressament, sense que l’enumeració tingui caràcter limitador, els serveis següents: 

 a  L’atenció a c{rrec d’equips mèdics d’emergència i especialistes. 
b) Els exàmens mèdics complementaris. 

c) Les hospitalitzacions, els tractaments i les intervencions quirúrgiques. 

d) El subministrament de medicaments en cas d’ingrés o el reintegrament del cost en cas de lesions o 
malalties que no requereixen hospitalització. e  L’atenció de problemes odontològics aguts, és a dir, els problemes que, a causa d’una infecció, un dolor o 
un trauma, requereixen un tractament d’urgència. 
 

ARAG es fa càrrec de les despeses corresponents a aquestes prestacions, fins a un límit per Assegurat de .  euros, o un import equivalent en moneda local, quan les prestacions es faciliten a l’estranger, o de 
1.500 euros a Espanya. Les despeses odontològiques es limiten, en tot cas, a  euros, o l’equivalent en moneda local. 

                          

7.3 REPATRIACIÓ O TRANSPORT DE LA RESTA D’ASSEGURATS: Quan aplicant la garantia de «Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts» s’hagi repatriat o 
traslladat, per malaltia o accident, un dels Assegurats, ARAG es fa càrrec del transport de fins a dos Assegurats acompanyants, inscrits en el mateix viatge, perquè puguin acompanyar l’Assegurat ferit o malalt, fins al seu domicili a Espanya o fins al lloc d’hospitalització. 
                              

7.4 CONVALESCÈNCIA EN UN HOTEL:  Si l’Assegurat malalt o ferit no pot tornar al seu domicili per prescripció mèdica, ARAG es fa càrrec de les despeses d’hotel motivades per la pròrroga d’estada, fins a 100 euros diaris, i durant un període màxim 
de 10 dies. 

7.2 REPATRIACIÓ O TRANSPORT SANITARI DE FERITS O MALALTS:  En cas d’accident o malaltia sobrevinguda de l’Assegurat, ARAG es fa c{rrec: 
 

a) De les despeses de trasllat amb ambul{ncia fins a la clínica o l’hospital més proper. b  Del control, que duu a terme el seu equip mèdic, en contacte amb el metge que atén l’Assegurat ferit o 
malalt, per determinar les mesures més convenients per seguir el tractament i quin és el mitjà més idoni per 

traslladar-lo de manera eventual fins a un altre centre hospitalari més adequat o fins al seu domicili. 

c) De les despeses del trasllat del ferit o malalt, amb el mitjà de transport més adequat, fins al centre 

hospitalari prescrit o fins al domicili habitual. 
 L’equip mèdic d’ARAG decideix, per a cada cas, el mitj{ de transport que cal fer servir segons la urgència i la  
gravetat que té. A Europa, i només per als Assegurats amb residència habitual a Espanya, fins i tot es 
pot utilitzar un avió sanitari especialment equipat. 
 Si l’Assegurat és ingressat en un centre hospitalari que no est{ a prop del seu domicili, ARAG es fa c{rrec, en 
el seu moment, del trasllat fins al domicili en qüestió. 
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7.5 REPATRIACIÓ O TRANSPORT DE L’ASSEGURAT MORT: En cas de defunció d’un Assegurat, ARAG organitza el trasllat del cos fins al lloc d’inhumació a Espanya i es fa c{rrec de les despeses corresponents. S’entén que aquestes despeses inclouen les de condicionament post mortem, d’acord amb els requisits legals. 
 

No estaran compreses les despeses d’inhumació ni la cerimònia. 
 

ARAG es fa càrrec del retorn de 2 acompanyants, assegurats i inscrits en el mateix viatge, quan no puguin 

fer-ho amb els mitjans previstos inicialment. 
 

Tanmateix, quan els acompanyants assegurats siguin el cònjuge, ascendents o descendents en primer grau, 

o germans, no serà aplicable el límit de 2 acompanyants assegurats esmentat anteriorment. 

 

7.6 RETORN ANTICIPAT PER DEFUNCIÓ D’ UN FAMILIAR: Si cap dels Assegurats ha d’interrompre el viatge a causa de la defunció d’un familiar, tal com s’estipula a les 
Condicions Generals de la Pòlissa, ARAG es fa càrrec del transport —anada i tornada— amb avió (classe turista  o amb tren a classe , de l’indret on és l’assegurat fins al lloc d’inhumació a Espanya. 
 

7.7. ROBATORI I DANYS MATERIALS A L’EQUIPATGE: Es garanteix la indemnització per danys i pèrdues materials de l’equipatge o dels efectes personals de l’Assegurat en cas de robatori, pèrdua total o parcial deguda al transportista o danys a conseqüència 
d'incendi o d'agressió, ocorreguts durant el transcurs del viatge, fins al màxim de 600 euros. 

 

Les c{meres i complements de fotografia, radiofonia, registre de so o d’imatge, equips electrònics, així com 

els accessoris corresponents, queden compresos fins al 50% de la suma assegurada sobre el conjunt de l’equipatge. 
 

Aquesta indemnització és sempre en excés de les percebudes de la companyia de transport i amb 
caràcter complementari, i cal presentar, per poder-la cobrar, el justificant d'haver percebut la 
indemnització 
corresponent de l'empresa transportista, com també la relació detallada de l'equipatge i el seu valor 
estimat. 
 

En queden exclosos el furt i la simple pèrdua per causa de l’Assegurat mateix, com també les joies, 
els 
diners, els documents, els objectes de valor i el material esportiu i informàtic. 
 

A l’efecte de l’exclusió anterior, s’entén per 
- Joies: el conjunt d’objectes d’or, platí, perles o pedres precioses. 
- Objectes de valor: objectes de plata, quadres i obres d’art i tota mena de col·leccions i pelleteria 
fina. 
 
Per tal de fer efectiva la prestació en cas de robatori, cal presentar prèviament la denúncia corresponent 

davant les autoritats competents. 
 

7.8 DESPLAÇAMENT D’ UN FAMILIAR EN CAS D’ HOSPITALITZACIÓ:  Si l’estat de l’Assegurat, malalt o ferit, fa necess{ria l’hospitalització per un període superior a cinc dies, ARAG posa a disposició d’un familiar de l’Assegurat, o de la persona que el darrer ha designat, un bitllet d’anada i tornada, amb avió classe turista  o amb tren a classe , perquè el pugui acompanyar. 
 

ARAG, a més, ha d’abonar, en concepte de despeses d’estada de l’acompanyant i després d’haver presentat 
les factures corresponents, fins a 100 euros per dia, durant un període màxim de 10 dies. 
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7.9 RETORN ANTICIPAT PER HOSPITALITZACIÓ D’UN FAMILIAR:  

Si cap dels Assegurats ha d’interrompre el viatge a causa de l’hospitalització del cònjuge, tal com s’estipula a les Condicions Generals de la Pòlissa, com a conseqüència d’un accident o d’una malaltia greu que exigeixen l’ingrés per un període mínim de  dies, i sempre que aquest fet s’hagi produït després de la data d’inici del 
viatge, ARAG es fa càrrec de transportar-lo fins a la localitat on té la residència habitual a Espanya. 
 

A més a més, ARAG es fa càrrec d'un segon bitllet per al transport de la persona que acompanyava en el 

mateix viatge l'Assegurat que va anticipar el retorn, sempre que aquesta segona persona estigui assegurada 

per aquesta pòlissa. 
 

7.10 RETORN ANTICIPAT PER SINIESTRE GREU A LA LLAR O AL LOCAL PROFESSIONAL DE 
L’ASSEGURAT:  

ARAG posa a la disposició de l’Assegurat un bitllet de transport per tornar al seu domicili a Espanya, en cas que hagi d’interrompre el viatge per danys greus a la seva residència principal o secund{ria o al seu local professional, sempre que l'Assegurat en sigui l’explotador directe o hi exerceixi una professió liberal. Els danys han d’haver estat ocasionats per incendi, que hagi donat lloc a la intervenció dels bombers, per 

robatori consumat i denunciat a les autoritats policials o bé per inundació greu. En tots aquests casos ha de ser imprescindible la presència de l’Assegurat, sempre que aquestes situacions no hagin pogut ser resoltes per algun familiar o persona de la seva confiança. La incidència que justifiqui la tornada anticipada s’ha d’haver produït després de la data d’inici del viatge. Si l’Assegurat viatja acompanyat d’una altra persona també assegurada en aquesta pòlissa, ARAG es fa c{rrec d’un segon bitllet per a la seva tornada. 
 

7.11 CERCA, LOCALITZACIÓ I ENVIAMENT D’EQUIPATGES EXTRAVIATS:  

En cas de pèrdua d'equipatges en vol regular, ARAG ha d’arbitrar tots els mitjans al seu abast per 
possibilitar-ne la localització, informar l’Assegurat de les novetats que es produeixin sobre aquest fet i, si 
escau, fer-lo arribar al beneficiari sense cap despesa a c{rrec d’aquest últim. 
 

7.12 TRANSMISSIÓ DE MISSATGES URGENTS:  

ARAG es farà càrrec de transmetre els missatges urgents que li encarreguin els assegurats, a conseqüència 

dels sinistres coberts per aquestes garanties. 

 

7.13 ENVIAMENT DE MEDICAMENTS A L’ESTRANGER:  ARAG s’encarrega de localitzar-lo i enviar-l’hi per la via més r{pida i amb subjecció a les legislacions locals. 
En queden exclosos els casos en què ja no es fabriqui el medicament o que en els canals habituals de 

distribució a Espanya no estigui disponible. 

 L’Assegurat ha de reemborsar a l’Assegurador l’import del medicament, un cop hagi rebut la factura de 
compra del medicament esmentat. 

 
8. EXCLUSIONS:  

Les garanties concertades no comprenen els fets següents: 

a) Els fets causats volunt{riament per l’Assegurat o aquells en què concorri dol o culpa greu per part de l’Assegurat. 
b) Les malalties o els mals crònics preexistents, com també les conseqüències que comportin, patits per l’Assegurat amb anterioritat a l’inici del viatge. 
c) La mort per suïcidi o les lesions o malalties derivades de l’intent de suïcidi o produïdes intencionadament per l’Assegurat a si mateix, com també les derivades d’empresa criminal de l’Assegurat. 
d) Les malalties o els estats patològics produïts per la ingestió d’alcohol, psicòtrops, al·lucinògens o 
qualsevol droga o substància de característiques similars. 
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e  Els tractaments estètics i el subministrament o la reposició d’audiòfons, lents de contacte, ulleres, ortesis 
i pròtesis en general, com també les despeses produïdes per parts o embarassos, i qualsevol tipus de 

malaltia mental. f  Les lesions o malalties derivades de la participació de l’Assegurat en apostes, competicions o proves esportives, la pr{ctica de l’esquí i de qualsevol altre tipus d’esport d’hivern o dels anomenats d’aventura 
(incloent-hi el senderisme, les travesses i activitats similars), i el rescat de persones a la mar, a la muntanya 

o en zones desèrtiques. 

g) Els supòsits que dimanin, directament o indirecta, de fets produïts per energia nuclear, radiacions 

radioactives, catàstrofes naturals, accions bèl·liques, disturbis o actes terroristes. 

h) Qualsevol tipus de despesa mèdica o farmacèutica inferior a 9,00 euros. 

9. LÍMITS: ARAG assumirà les despeses ressenyades, dins dels límits establerts i fins a la quantitat màxima 

contractada per a cada cas. Si es tracta de fets que tinguin la mateixa causa i s'hagin produït en un mateix 

temps, seran considerats com un sinistre únic. 

ARAG estarà obligat al pagament de la prestació, excepte en el cas que el sinistre hagi estat causat per mala 

fe de l'Assegurat. 

En les garanties que suposin el pagament d'una quantitat líquida en diners, ARAG està obligat a satisfer la 

indemnització al terme de les investigacions i els peritatges necessaris per establir l'existència del sinistre. 

En qualsevol supòsit, ARAG abonarà, dins dels 40 dies a partir de la recepció de la declaració del sinistre, 

l'import mínim del que pugui deure, segons les circumstàncies que conegui. Si en el termini de tres mesos 

des de la producció del sinistre ARAG no hagués realitzat aquesta indemnització per causa no justificada o 

que li fos imputable, la indemnització s'incrementarà en un 20 per 100 anual. 

10. DECLARACIÓ D’UN SINIESTRE: Davant la producció d'un sinistre que pugui donar lloc a les 

prestacions cobertes, l'assegurat ha, indispensablement, comunicar-se amb el servei telefònic d'urgència 

establert per ARAG, indicant el nom de l'Assegurat, número de pòlissa, lloc i número de telèfon on es troba , 

i tipus d'assistència que necessiti. Aquesta comunicació podrà fer-se a cobrament a destinació. 

11. DISPOSICIONS ADDICIONALS: L'Assegurador no assumirà cap obligació en connexió amb prestacions 

que no li hagin estat sol · licitades o que no hagin estat efectuades amb el seu acord previ, excepte en casos 

de força major degudament justificats. Quan en la prestació dels serveis no fos possible la intervenció 

directa de ARAG, aquest estarà obligat a reemborsar a l'Assegurat les despeses degudament acreditades que 

derivin d'aquests serveis, dins el termini màxim de 40 dies a partir de la presentació dels mateixos. 

12. SUBROGACIÓ: Si el contingut d'aquesta pòlissa difereix de la proposició d'assegurança o de les 

clàusules acordades, el prenedor de l'assegurança pot reclamar a la Companyia en el termini d'un mes, a 

comptar des del lliurament de la pòlissa, perquè resolgui la divergència existent . Transcorregut aquest 

termini sense que s'hagi efectuat la reclamació, s'aplicarà el que disposa la pòlissa. 

Fins a la quantia de les sumes desemborsades en compliment de les obligacions derivades d'aquesta pòlissa, 

ARAG quedarà automàticament subrogat en els drets i accions que puguin correspondre als Assegurats o als 

seus hereus, així com a altres beneficiaris, contra terceres persones, físiques o jurídiques, com a 

conseqüència del sinistre causant de l'assistència prestada. 

De forma especial podrà ser exercit aquest dret per ARAG davant les empreses de transport terrestre, 

fluvial, marítim o aeri, pel que fa a restitució, total o parcial, del cost dels bitllets no utilitzats pels 

Assegurats. 
 

13. PRESCRIPCIÓ: Les accions derivades del contracte d'assegurança prescriuen en el termini de dos anys, 

a comptar des del moment en què es puguin exercitar. 

14. INDICACIÓ: Si el contingut d'aquesta pòlissa difereix de la proposició d'assegurança o de les clàusules 

acordades, el prenedor de l'assegurança pot reclamar a la Companyia en el termini d'un mes, a comptar des 

del lliurament de la pòlissa, perquè resolgui la divergència existent . Transcorregut aquest termini sense que 

s'hagi efectuat la reclamació, s'aplicarà el que disposa la pòlissa. 
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ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

OBLIGACIONS DE L’ASSEGURAT: En cas de sinistre de Responsabilitat Civil, el prenedor, l'assegurat, o els seus 

drethavents, no han d'acceptar, negociar o rebutjar cap reclamació sense l'expressa autorització de 

l'Assegurador. 

PAGAMENT D’INDEMNITZACIÓ:  

L'assegurador està obligat a satisfer la indemnització al terme de les investigacions i els peritatges 

necessaris per establir l'existència del sinistre i, si s'escau, l'import que resulti. En qualsevol supòsit, 

l'assegurador ha d'efectuar, dins dels quaranta dies, a partir de la recepció de la declaració del sinistre, el 

pagament de l'import mínim del que l'assegurador pugui deure, segons les circumstàncies que conegui. Si 

en el termini de tres mesos des de la producció del sinistre l'assegurador no ha realitzat la reparació del 

dany o indemnitzat el seu import en metàl·lic per causa no justificada o que li fos imputable, la 

indemnització s'incrementarà en un percentatge equivalent a l'interès legal dels diners vigent en aquell 

moment, incrementat al seu torn en un 50%. 

RESPONSABILITAT CIVIL PRIVADA : 

L'ASSEGURADOR pren a càrrec, fins al límit de 30.000 Euros les indemnitzacions pecuniàries, que sense 

constituir sanció personal o complementària de la responsabilitat civil, puguin exigir a l'Assegurat d'acord 

amb els articles 1.902 a 1.910 del Codi Civil, o disposicions similars previstes per les legislacions 

estrangeres, vingués obligat a satisfer l'assegurat, com civilment responsable de danys corporals o materials 

causats involuntàriament a tercers en les seves persones, animals o coses. 

En aquest límit queden compresos el pagament de costes i despeses judicials, així com la constitució de les 

fiances judicials exigides a l'Assegurat. 

2. EXCLUSIONS,  No estan cobertes per aquesta garantia: 

a) Qualsevol tipus de Responsabilitat que correspongui a l'assegurat per la conducció de vehicles de motor, 

aeronaus, i embarcacions, així com per l'ús d'armes de foc. 

b) La Responsabilitat Civil derivada de tota activitat professional, sindical, política o associativa. 

c) Les multes o sancions imposades per tribunals o autoritats de totes classes. 

d) La Responsabilitat derivada de la pràctica d'esports professionals i de les modalitats encara que sigui 

com a aficionat: alpinisme, boxa, bobsleigh, espeleologia, judo, paracaigudisme, ala delta, vol sense motor, 

polo, rugbi, tir, yachting, arts marcials , i els practicats amb vehicles de motor. 

e) Els danys als objectes confiats, per qualsevol títol a l'Assegurat. 
 

 

TELÈFON ARAG  PER TRUCAR DES D’ESPANYA :   93 300 10 50 . 
TELÈFON ARAG  PER TRUCAR DES DE L’ESTRANGER :  34 93 300 10 50 . 
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N. PÒLISSA: 55-0672952                           PRENEDOR: RUTH TRAVEL S.L 
 

ASSEGURANÇA D’ASSISTÈNCIA EN VIATGE A LES PERSONES AMB GARANTIA 
DE DESPESES D’ANUL·LACIÓ DE VIATGE I REEMBORSAMENT DE VACANCES NO 

GAUDIDES. 
 

CONTRACTACIÓ OPCIONAL (NO INCLÒS AL PVP DEL VIATGE):  
 

 

Fins a 5.000 €  despeses d’anul·lació i reemborsament vacances no gaudides) 

 MÓN   

Fins a 15 dies                                       90 €   

 

 

7. GARANTIES COBERTES:  
 

En cas d ocurrència d un sinistre emparat per la present pòlissa, ARAG, tan aviat sigui notificat 

conforme al procediment indicat en l Article 10, garanteix la prestació dels següents serveis:  

7.1 ASSISTÈNCIA  MÈDICA I SANITÀRIA 

ARAG es farà càrrec de les despeses corresponents a la intervenció dels professionals i establiments 

sanitaris requerits per a l atenció de l Assegurat, malalt o ferit. Queden expressament inclosos, sense que 

l enumeració tingui caràcter limitatiu, els següents serveis: 
 

a) Atenció per equips mèdics d emergència i especialistes. 

b) Exàmens mèdics complementaris. 

c) Hospitalitzacions, tractaments i intervencions quirúrgiques. 

d) Subministrament de medicaments en internat, o reintegrament del seu cost en lesions o malalties que no 

requereixin hospitalització. 

e) Atenció de problemes odontològics aguts, entenent-se com a tals els que per infecció, mal o trauma, 

requereixin un tractament d urgència. 
 

ARAG pren al seu càrrec les despeses corresponents a aquestes prestacions, fins a un límit per Assegurat de 

15.000 euros, o el seu equivalent en moneda local, quan les mateixes tinguin lloc a l’estranger, o de 
1.500 euros a Espanya. 
Les despeses odontològiques es limiten, en qualsevol cas a 150 euros o el seu equivalent en moneda local. 

7.2 REPATRIACIÓ O TRANSPORT SANITARI DE FERITS O MALALTS:  

En cas d accident o malaltia sobrevinguda de l Assegurat, ARAG es farà càrrec de: 

a) Les despeses de trasllat en ambulància fins a la clínica o hospital més proper. 

b) El control per part del seu Equip Mèdic, en contacte amb el metge que atengui l Assegurat ferit o malalt, 

per determinar les mesures convenients al millor tractament a seguir i el mitjà més idoni per al seu 

eventual trasllat fins a un altre centre hospitalari més adequat o fins al seu domicili. 

c) Les despeses de trasllat del ferit o malalt, pel mitjà de transport més adequat, fins al centre hospitalari 

prescrit o al seu domicili habitual. 
 

El mitjà de transport utilitzat en cada cas es decidirà per l Equip Mèdic d ARAG en funció de la urgència i 

gravetat del cas. A Europa, i només per Assegurats amb residència habitual a Espanya, podrà fins i tot  
utilitzar-se un avió sanitari especialment condicionat.Si l Assegurat fos ingressat en un centre 

hospitalari no proper al seu domicili, ARAG e farà càrrec, en el seu moment, del subsegüent trasllat fins al 

mateix. 
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7.3 REPATRIACIÓ O TRANSPORT DELS ALTRES ASSEGURATS: 

Quan en aplicació de la garantia de Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts , s hagi repatriat o 

traslladat, per malaltia o accident, a un dels Assegurats, ARAG es farà càrrec del transport de fins a dos 

assegurats acompanyants, inscrits en el mateix viatge, perquè puguin acompanyar l Assegurat ferit o malalt, 

fins al seu domicili a Espanya o fins al lloc d hospitalització. 

                                           

7.4 CONVALESCÈNCIA EN HOTEL:  

Si l Assegurat malalt o ferit no pot tornar al seu domicili per prescripció mèdica, ARAG es farà càrrec de les 

despeses d hotel motivades per la pròrroga d estada, fins a 100 euros diaris, i per un període màxim de 
10 dies. 

                                                                                                                                                                                           

7.5 REPATRIACIÓ O TRANSPORT DE L’ASSEGURAT MORT: 

En cas de defunció d un Assegurat, ARAG organitzarà el trasllat del cos fins al lloc d inhumació a Espanya i 

es farà càrrec de les despeses del mateix. En dites despeses s entendran incloses les de condicionament postmortem  d acord amb els requisits legals.  
 

No estaran compreses les despeses d’inhumació i cerimònia. 
 

ARAG prendrà al seu càrrec el retorn de 2 acompanyants, assegurats i inscrits en el mateix viatge quan 

aquests no poguessin fer-ho pels mitjans inicialment previstos. 
 

No obstant, quan els acompanyants assegurats siguin el cònjuge, ascendents o descendents en primer grau, 

o germans, no serà d aplicació el límit de 2 acompanyants assegurats citat anteriorment. 

 

7.6 RETORN ANTICIPAT PER DEFUNCIÓ D’ UN FAMILIAR: 

Si qualsevol dels Assegurats ha d interrompre el seu viatge a causa de la defunció d un familiar, entesa com 

la que estableixen les Condicions Generals de la Pòlissa, ARAG prendrà al seu càrrec el transport, anada i 

tornada, en avió (classe turista) o tren (1ª classe), des del lloc on es trobi al d inhumació a Espanya. 

 

7.7. ROBATORI I DANYS MATERIALS A L’EQUIPATGE: 

Es garanteix la indemnització per danys i pèrdues materials de l equipatge o efectes personals de 

l Assegurat en cas de robatori, pèrdua total o parcial deguda al transportista o danys a conseqüència 

d incendi o agressió, ocorreguts durant el transcurs del viatge, fins al màxim de 600 euros. 
 

Les càmeres i complements de fotografia, radiofonia, de registre de so o de la imatge, equips electrònics, així 

com els seus accessoris, queden compresos fins al 50% de la suma assegurada sobre el conjunt de 

l equipatge. 
 

Aquesta indemnització serà sempre en excés de les percebudes de la companyia de transport i amb 
caràcter complementari, havent de presentar, per procedir al cobrament de la mateixa, el justificant 
d’haver percebut la indemnització corresponent de l’empresa transportista, així com la relació 
detallada de l’equipatge i el seu valor estimat. 
 

S’exclou el furt i la simple pèrdua per causa del propi Assegurat, així com les joies, els diners, 
documents, objectes de valor i material esportiu i informàtic. 
 

Als efectes de l’esmentada exclusió, s’entendrà per 
- Joies: conjunt d’objectes d’or, platí, perles o pedres precioses. 
- Objectes de valor: el conjunto d’objectes de plata, quadres i obres d’art, tot tipus de col·leccions, i 
pelleteria fina. 
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Per fer efectiva la prestació en cas de robatori, serà necessària la presentació prèvia de la denúncia davant 

les autoritats competents. 

7.8 DESPLAÇAMENT D’ UN FAMILIAR EN CAS D’HOSPITALITZACIÓ:  

Si l estat de l Assegurat malalt o ferit, requereix la seva hospitalització durant un període superior a cinc 

dies, ARAG posarà a disposició d un familiar de l Assegurat, o de la persona que aquest designi, un bitllet 

d anada i tornada, en avió (classe turista) o tren (1ª classe), perquè pugui acompanyar-lo. 
 

ARAG a més abonarà, en concepte de despeses d estada de l acompanyant i contra la presentació de les 

factures corresponents, fins a 100 euros per dia, i per un període màxim de 10 dies. 

7.9 RETORN ANTICIPAT PER HOSPITALITZACIÓ D’UN FAMILIAR:  

En el cas que un dels Assegurats hagi d interrompre el seu viatge a causa de l hospitalització d un familiar, 

entenent per tal segons el que s estableix en les Condicions Generals de la Pòlissa, como a conseqüència 

d un accident o malaltia greu que exigeixi el seu internament per un període mínim de 5 dies, y el mateix s hagi produït després de la data d inici del viatge, ARAG es farà càrrec del transport fins a la localitat on 

tingui la residència habitual a Espanya. 
 

Així mateix, ARAG es farà càrrec d un segon bitllet per al transport de la persona que acompanyava en el 

mateix viatge a l Assegurat que va anticipar el seu retorn, sempre que aquesta segona persona es trobi 

assegurada per aquesta pòlissa. 

7.10 RETORN ANTICIPAT PER SINISTRE GREU A LA LLAR O LOCAL PROFESSIONAL DE L’ASSEGURAT:  

ARAG posarà a disposició de l Assegurat un bitllet de transport pel retorn al seu domicilio a Espanya, en cas 

que aquest hagi d interrompre el viatge per danys greus a la seva residència principal o secundària o al seu 

local professional, sempre que sigui l Assegurat l explotador directe o exerceixi una professió liberal en el 

mateix. Els danys han de ser ocasionats per incendi, en què hagi donat lloc la intervenció dels bombers, per 

robatori consumat i denunciat a les autoritats policials, o bé per inundació greu. En tots aquests casos haurà 

de ser imprescindible la presència de l Assegurat, sempre que aquestes situacions no hagin pogut ser 

solucionades per algun familiar o persona de la seva confiança. L esdeveniment que justifiqui el retorn 

anticipat s ha d haver produït després de la data d inici del viatge. Si l Assegurat viatja acompanyat per una 

altra persona també assegurada en aquesta pòlissa, ARAG es farà càrrec d un segon bitllet per al seu retorn.  

7.11 RECERCA, LOCALITZACIÓ Y ENVIAMENT D’EQUIPATGES EXTRAVIATS:  

En cas de pèrdua d equipatges en vol regular, ARAG arbitrarà tots els mitjans al seu abast per possibilitar la 

seva localització, informar l Assegurat de les novetats que sobre això es produeixin i, si s escau, fer-lo 

arribar a mans del beneficiari sense càrrec per el mateix. 

 

7.12 RETARD EN L’ENTREGA DE L’EQUIPATGE FACTURAT:  

ARAG es farà càrrec fins a un límit de 150 euros, prèvia presentació de les factures corresponents, de la 

compra d articles de primera necessitat, ocasionats per una demora de 12 o més hores en el lliurament de 

l equipatge facturat. En cap cas aquesta indemnització pot ser acumulada a la indemnització per la garantia 

de l article 7.7 "Robatori i danys materials a l equipatge". 

En el cas que la demora es produeixi en el viatge de retorn, només estarà coberta si l entrega de l equipatge 

es retarda més de 48 hores des del moment de l arribada. Per a la prestació d aquesta garantia, l Assegurat 

haurà d aportar a l Assegurador document acreditatiu que especifiqui l ocurrència de la demora y la seva 

durada, expedit per l empresa portadora. 

 

7.13 DEMORA DEL VIATGE A LA SORTIDA DEL MITJÀ  DE TRANSPORT 

ARAG reemborsarà les despeses ocasionades per la circumstància descrita i garantida en el paràgraf 

següent i que afectin als serveis contractats per l Assegurat en el seu viatge. Quan la sortida del mitjà de 

transport públic escollit per l Assegurat es demori en la sortida, como a mínim 6 hores, ARAG reemborsarà 

contra la presentació dels justificants i factures oportunes, les despeses addicionals d hotel, manutenció i 
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transport como a conseqüència de la demora, fins a un límit de 3  €. I per cada 6 hores o més, en les 

mateixes condicions indicades en el paràgraf anterior, amb uns altres 3  €, fins al límit màxim de 8  €. 
 
Queden exclosos els supòsits de conflictes socials (com ara vagues, tancaments  patronals, 
manifestacions, sabotatges, restricció de la lliure circulació, etc.), a més dels casos que es detallen a 
l’Article 8, de les Exclusions generales.  
 

7.14 REEMBORSAMENT DE VACANCES NO GAUDIDES 

ARAG reemborsarà fins al límit contractat a les Condicions Particulars, i a reserva de les exclusions que 

s esmenten en aquestes Condicions Generals, una quantitat per dia de vacances no gaudides. Aquesta 

quantitat s obtindrà dividint el capital garantit entre el nombre de dies previstos per al viatge, i 

s indemnitzarà multiplicant pel nombre de dies de vacances no gaudides, prèvia justificació del cost de les 

vacances. 
 

Aquesta garantia serà exclusivament d’aplicació quan l’Assegurat es veiés en l’obligació 
d’interrompre anticipadament les seves vacances per qualsevol de les causes esmentades en la 
garantia de despeses d’ Anul·lació de Viatge i subjecta també a les seves exclusions específiques, 
succeïdes amb posterioritat a l’inici del viatge i no conegudes prèviament per l’Assegurat. 
 

7.15 TRANSMISSIÓ DE MISSATGES URGENTS:  

ARAG es farà càrrec de transmetre els missatges urgents que li encarreguin els assegurats, a conseqüència 

dels sinistres coberts per aquestes garanties. 

7.16 ENVIAMENT DE MEDICAMENTS A L’ESTRANGER:  

En el cas que l Assegurat, estant a l estranger, necessiti un medicament que no pugui adquirir en aquest lloc, 

ARAG s encarregarà de localitzar-lo y enviar-li per la via més ràpida i amb subjecció a les legislacions locals. 

Queden exclosos els casos d’abandonament de fabricació  del medicament i la seva no disponibilitat 
en els canals habituals de distribució a Espanya. 
 L Assegurat ha de reemborsar a l Assegurador l import del medicament, un cop hagi rebut la factura de 
compra del medicament esmentat. 

7.17 DESPESES ANUL·LACIÓ DE VIATGE:  

ARAG garanteix fins al límit indicat en les Condicions Particulars d e la present pòlissa, i a reserva de les 

exclusions específiques d'anul·lació que s'esmenten en aquesta pòlissa, el reemborsament de les despeses 

per anul·lació de viatge que es produeixin a càrrec de l'Assegurat i que li siguin facturats per aplicació de les 

condicions generals de venda de l'Agència, o de qualsevol dels proveïdors del viatge, incloent despeses de 

gestió, sempre que anul·li el mateix abans de la iniciació d'aquest i per una de les causes següents 

sobrevingudes després de la contractació l'assegurança i que li impedeixi viatjar en les dates contractades: 

1- A causa de la mort, a l hospitalització como a mínim d una nit, malaltia greu o accident corporal greu de: 
 

a) De l'Assegurat, cònjuge o parella de fet, o persona que com a tal convisqui permanentment amb 

l'assegurat i els ascendents o descendents de primer o segon grau de consanguinitat (pares, fills, avis, néts),  

germans o germanes, oncle o tia , nebot o neboda, cunyats o cunyades, gendres, joves o sogres de tots dos. 
 

b) De la persona encarregada durant el viatge de l Assegurat, de la custòdia, a la residència habitual, dels 

fills menors d edat o disminuïts. 
 

c) Del substitut directe de l Assegurat, al seu lloc de treball, sempre que aquesta circumstància impedeixi a 

aquest la realització del viatge per exigència de l Empresa de la qual és treballador. 
 

Als efectes de la cobertura de l assegurança, s  entén per: 
 

- Malaltia greu, l alteració de la salut, constatada per un professional mèdic, que obligui a romandre en llit al 

malalt i que li impliqui el cessament de qualsevol activitat, professional o privada dins dels dotze dies previs 

al viatge previst. 
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- Accident greu, tota lesió corporal que deriva d una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la 

intencionalitat de l accidentat, les conseqüències de la qual li impedeixin el normal desplaçament del seu 

domicili habitual. 
 

Quan  la malaltia o accident afecti alguna de les persones esmentades, diferents de les assegurades 
per aquesta pòlissa, s'entendrà com greu quan impliqui, després de la contractació de l'assegurança, 
hospitalització o necessitat de fer llit i es requereixi, a criteri d'un professional mèdic l'atenció i 
cures continus de personal sanitari o de les persones designades per a això, prèvia prescripció 
mèdica dins dels 12 dies previs a l'inici del viatge. 
 

L'Assegurat ha d'informar immediatament del sinistre en la data en què aquest es produeixi, reservant 

l'Assegurador el dret de realitzar una visita mèdica a l'Assegurat per valorar la cobertura del cas i 

determinar si realment la causa impossibilita l'inici del viatge. No obstant, si la malaltia no requerís 
hospitalització, l'Assegurat haurà d'informar del sinistre dins de les 72 hores següents al fet que va 
originar la causa objecte d'anul·lació del viatge. 
 

2- La convocatòria de l Assegurat com a part, testimoni o jurat en un Tribunal Civil, Penal, Laboral. 

Quedaran exclosos aquells casos en què l assegurat sigui citat com a imputat per processos iniciats abans de 

la contractació del viatge i de l assegurança. Per a la resta de compareixences la citació haurà de ser 

posterior a la contractació del viatge i de l assegurança. 
 

3- La convocatòria como a membre d una taula electoral per les eleccions d àmbit estatal, autonòmiques o 

municipal. 
 

4- La Presentació a exàmens d oposicions oficials convocades a través d un organisme públic amb 

posterioritat a la subscripció de l assegurança. Aquesta presentació pot ser tant en qualitat d opositor o com 

a membre del tribunal. 

5- Els danys greus ocasionats per incendio, explosió, robatori o per la força de la naturalesa, a la seva 

residència principal o secundària, o al seu local professional si l assegurat exerceix una professió liberal o 

dirigeix una empresa i fos necessària imperativament la seva presència. 
 

6- A causa de l acomiadament laboral de l assegurat. En cap cas entrarà en vigor aquesta garantia per 

finalització del contracte laboral, renúncia voluntària o per la no superació del període de prova. En tot cas, 

l assegurança haurà d haver subscrit abans de la comunicació escrita per part de l Empresa al treballador. 
 

7- Quan estant l Assegurat en situació d atur s incorpori a un nou lloc de treball amb contracte superior a un 

any, sempre que el mateix es produeixi amb posterioritat a la inscripció del viatge i per tant a la subscripció 

de l assegurança. 

Aquesta causa serà també d aplicació i en les mateixes circumstàncies quan l Assegurat s incorpori a un nou 

lloc de treball, en una empresa diferent a la que treballava. 

En ambdós casos serà requisit indispensable que l’Assegurat aporti a l’Assegurador l’Alta en la 
Seguretat Social que acrediti la relació contractual referida anteriorment. 
 

8- Declaració de la renda realitzada paral·lelament, efectuada pel Ministeri d Economia i Hisenda que doni 

com a resultat un import a pagar per l assegurat superior a 6  €. 
 

9- Acte de pirateria aèria, terrestre o naval que impossibiliti l assegurat iniciar el seu viatge a les dates 

previstes. 
 

10- Trucada per a intervenció quirúrgica de l assegurat, així com de proves mèdiques prèvies a aquesta 

intervenció. (Inclou transplantament d òrgans com a receptor o donant). 
 

11- Trucada per a proves mèdiques de l assegurat o familiars de primer o segon grau, realitzades per la 

Sanitat Pública amb caràcter d urgència, sempre que estiguin justificades per la gravetat del cas. 
 

12- Complicacions greus en l estat de l embaràs que, per prescripció mèdica, obliguin a fer repòs o exigeixin 

l hospitalització de l assegurat, el seu cònjuge, o parella de fet o persona que com a tal convisqui 
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permanentment amb l assegurat, sempre que dites complicacions s hagin produït després de la contractació 

de la pòlissa i posin en greu risc la continuïtat o el necessari desenvolupament de dit embaràs. 
 

13- Part prematur de l assegurada. 
 

14- Retenció policial de l assegurat, ocorreguda amb posterioritat a la subscripció de l assegurança, que 

coincideixi amb les dates del viatge. 
 

15- Citació judicial per al tràmit de divorci que es produeixi amb posterioritat a la subscripció del viatge i 

coincideixi amb la data del mateix. 
 

16- Requeriment de forma urgent per incorporar-se a les forces armades, a la policia o als serveis de 

bombers, sempre i quan es notifiqui la incorporació amb posterioritat a la subscripció de l assegurança. 
 

17- 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 las causes enumerades anteriorment i, a causa d això, hagi l ASSEGURAT de viatjar sol. 
 

En cas que per qualsevol de les causes previstes en aquest apartat de DESPESES D ANUL·LACIÓ DE VIATGE, l Assegurat realitzés una cessió del mateix a favor d una altra persona, quedaran garantits els gestos 

addicionals que es produeixin pel canvi de titular de la reserva. 
 

Aquesta garantia s’ha de contractar el dia de la confirmació de la reserva, si es realitzés després 
d’aquest dia, les cobertures s’iniciaran 72 hores després de la data de contractació de l’assegurança. 
Aquesta garantia s’ha de contractar el dia de la confirmació de la reserva, o en les següents 24 hores. 
EXCLUSIONS ESPECÍFIQUES DE LA GARANTÍA DE DESPESES D’ANUL·LACIÓ DE VIATGE: 
No es garanteixen les anul·lacions de viatges que tinguin el seu origen en: 
 

a) Els fets voluntàriament causats per l Assegurat o aquells en què concorri dol o culpa greu per part del 

mateix. 
 

b) Malalties cròniques o preexistents de tots els viatgers (passatgers) que hagin sofert descompensacions o 

aguditzacions dins dels 30 dies previs a la contractació de la pòlissa, independentment de la seva edat. 
 

c) Malalties cròniques, preexistents o degeneratives dels familiars descrits en les Condicions Generals de la 

Pòlissa, que no estat assegurats no pateixin alteracions en el seu estat que necessitin atenció ambulatòria en 

urgències de centre hospitalari o ingrés hospitalari, amb posterioritat a la contractació de l assegurança. 
 

d) La mort per suïcidi o les lesions o malalties derivades de l intent o produïdes intencionadament per 

l Assegurat a si mateix, i les derivades d empresa criminal de l Assegurat. 
 

e) Les malalties o estats patològics produïts per la ingestió d alcohol, psicotròpics, al·lucinògens o qualsevol 

droga o substància de similars característiques. 
 

f) Els tractaments estètics i el subministrament o reposició d audiòfons, lents de contacte, ulleres, ortesis i 

pròtesis en general i qualsevol tipus de malaltia mental. 
 

g) Queden excloses les reclamacions derivades directa o indirectament de les complicacions ocorregudes a 

partir del setè mes d embaràs. 
 

h) Els supòsits que provenen, en forma directa o indirecta, de fets produïts per energia nuclear, radiacions 

radioactives, catàstrofes naturals, accions bèl·liques, disturbis o actes terroristes. 
 

i) Epidèmies, pandèmies, quarantena mèdica i pol·lució, tant en el país d origen com de destinació del 

viatge. 
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8. EXCLUSIONS:   Les garanties concertades no comprenen: 

a) Els fets causats voluntàriament per l Assegurat o aquells en què concorri dol o culpa greu per part del 

mateix.  

 

b) Les malalties o els mals crònics preexistents, com també les conseqüències que comportin, patits per l Assegurat amb anterioritat a l inici del viatge. 
c) La mort per suïcidi o les lesions o malalties derivades de l intent de suïcidi o produïdes intencionadament per l Assegurat a si mateix, com també les derivades d empresa criminal de l Assegurat. 
d) Las enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión de alcohol, psicotrópicos, 

alucinógenos o cualquier droga o sustancia de similares características. Les malalties o els estats patològics produïts per la ingestió d alcohol, psicòtrops, al·lucinògens o qualsevol droga o substància de 
característiques similars. 

e) Els tractaments estètics i el subministrament o la reposició d audiòfons, lents de contacte, ulleres, ortesis 
i pròtesis en general, com també les despeses produïdes per parts o embarassos, i qualsevol tipus de 

malaltia mental. 

f) Les lesions o malalties derivades de la participació de l Assegurat en apostes, competicions o proves esportives, la pràctica de l esquí i de qualsevol altre tipus d esport d hivern o dels anomenats d aventura 
(incloent-hi el senderisme, les travesses i activitats similars), i el rescat de persones a la mar, a la muntanya 

o en zones desèrtiques. 

g) Els supòsits que dimanin, directament o indirecta, de fets produïts per energia nuclear, radiacions 

radioactives, catàstrofes naturals, accions bèl·liques, disturbis o actes terroristes. 

h) Qualsevol tipus de despesa mèdica o farmacèutica inferior a 9,00 euros. 

9. LÍMITS: ARAG assumirà les despeses ressenyades, dins dels límits establerts i fins a la quantitat màxima 

contractada per a cada cas. Si es tracta de fets que tinguin la mateixa causa i s'hagin produït en un mateix 

temps, seran considerats com un sinistre únic. 

ARAG estarà obligat al pagament de la prestació, excepte en el cas que el sinistre hagi estat causat per mala 

fe de l'Assegurat. 

En les garanties que suposin el pagament d'una quantitat líquida en diners, ARAG està obligat a satisfer la 

indemnització al terme de les investigacions i els peritatges necessaris per establir l'existència del sinistre. 

En qualsevol supòsit, ARAG abonarà, dins dels 40 dies a partir de la recepció de la declaració del sinistre, 

l'import mínim del que pugui deure, segons les circumstàncies que conegui. Si en el termini de tres mesos 

des de la producció del sinistre ARAG no hagués realitzat aquesta indemnització per causa no justificada o 

que li fos imputable, la indemnització s'incrementarà en un 20 per 100 anual. 

. DECLARACIÓ D’UN SINIESTRE: Davant la producció d'un sinistre que pugui donar lloc a les 

prestacions cobertes, l'assegurat ha, indispensablement, comunicar-se amb el servei telefònic d'urgència 

establert per ARAG, indicant el nom de l'Assegurat, número de pòlissa, lloc i número de telèfon on es troba , 

i tipus d'assistència que necessiti. Aquesta comunicació podrà fer-se a cobrament a destinació. 

11. DISPOSICIONS ADDICIONALS: L'Assegurador no assumirà cap obligació en connexió amb prestacions 

que no li hagin estat sol · licitades o que no hagin estat efectuades amb el seu acord previ, excepte en casos 

de força major degudament justificats. Quan en la prestació dels serveis no fos possible la intervenció 

directa de ARAG, aquest estarà obligat a reemborsar a l'Assegurat les despeses degudament acreditades que 

derivin d'aquests serveis, dins el termini màxim de 40 dies a partir de la presentació dels mateixos. 

12. SUBROGACIÓ:  

Fins a la quantia de les sumes desemborsades en compliment de les obligacions derivades d'aquesta pòlissa, 

ARAG quedarà automàticament subrogat en els drets i accions que puguin correspondre als Assegurats o als 

seus hereus, així com a altres beneficiaris, contra terceres persones, físiques o jurídiques, com a 

conseqüència del sinistre causant de l'assistència prestada. De forma especial podrà ser exercit aquest dret 
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per ARAG davant les empreses de transport terrestre, fluvial, marítim o aeri, pel que fa a restitució, total o 

parcial, del cost dels bitllets no utilitzats pels Assegurats. 

 

13. PRESCRIPCIÓ: Les accions derivades del contracte d'assegurança prescriuen en el termini de dos 
anys, a comptar des del moment en què es puguin exercitar. 

 

14. INDICACIÓ: Si el contingut d'aquesta pòlissa difereix de la proposició d'assegurança o de les 
clàusules acordades, el prenedor de l'assegurança pot reclamar a la Companyia en el termini d'un 
mes, a comptar des del lliurament de la pòlissa, perquè resolgui la divergència existent . 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi efectuat la reclamació, s'aplicarà el que disposa la 
pòlissa. 
 

RESPONSABILITAT CIVIL PRIVADA : 

L'ASSEGURADOR pren a càrrec, fins al límit de 30.000 Euros les indemnitzacions pecuniàries, que sense 

constituir sanció personal o complementària de la responsabilitat civil, puguin exigir a l'Assegurat d'acord 

amb els articles 1.902 a 1.910 del Codi Civil, o disposicions similars previstes per les legislacions 

estrangeres, vingués obligat a satisfer l'assegurat, com civilment responsable de danys corporals o materials 

causats involuntàriament a tercers en les seves persones, animals o coses. 

En aquest límit queden compresos el pagament de costes i despeses judicials, així com la constitució de les 

fiances judicials exigides a l'Assegurat. 

2. EXCLUSIONS,  No estan cobertes per aquesta garantia: 

a) Qualsevol tipus de Responsabilitat que correspongui a l'assegurat per la conducció de vehicles de motor, 

aeronaus, i embarcacions, així com per l'ús d'armes de foc. 

b) La Responsabilitat Civil derivada de tota activitat professional, sindical, política o associativa. 

c) Les multes o sancions imposades per tribunals o autoritats de totes classes. 

d) La Responsabilitat derivada de la pràctica d'esports professionals i de les modalitats encara que sigui 

com a aficionat: alpinisme, boxa, bobsleigh, espeleologia, judo, paracaigudisme, ala delta, vol sense motor, 

polo, rugbi, tir, yachting, arts marcials , i els practicats amb vehicles de motor. 

e) Els danys als objectes confiats, per qualsevol títol a l'Assegurat. 
 

            

TELÈFON ARAG  PER TRUCAR DES D’ESPANYA :   9     . 
TELÈFON ARAG  PER TRUCAR DES DE L’ESTRANGER :   9     . 
 

ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA DE RESPONSABILITAT CIVIL OBLIGACIONS DE L ASSEGURAT: En cas de sinistre de Responsabilitat Civil, el prenedor, l'assegurat, o els seus 

drethavents, no han d'acceptar, negociar o rebutjar cap reclamació sense l'expressa autorització de 

l'Assegurador. PAGAMENT D INDEMNITZACIÓ:  

L'assegurador està obligat a satisfer la indemnització al terme de les investigacions i els peritatges 

necessaris per establir l'existència del sinistre i, si s'escau, l'import que resulti. En qualsevol supòsit, 

l'assegurador ha d'efectuar, dins dels quaranta dies, a partir de la recepció de la declaració del sinistre, el 

pagament de l'import mínim del que l'assegurador pugui deure, segons les circumstàncies que conegui. Si 

en el termini de tres mesos des de la producció del sinistre l'assegurador no ha realitzat la reparació del 

dany o indemnitzat el seu import en metàl·lic per causa no justificada o que li fos imputable, la 

indemnització s'incrementarà en un percentatge equivalent a l'interès legal dels diners vigent en aquell 

moment, incrementat al seu torn en un 50%. 
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