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Itinerari de 10 dies per  ISRAEL, JORDÀNIA i territori de l’A.N.P.    
 

Dia 1           BARCELONA – TEL AVIV -GALILEA  
Dimarts, 28 AGOST 2018.  
 
Trobada a l aeroport de El Prat a les 12.00 h. (TERMINAL 
T1, mostradors de la companyia aèria EL AL). Atenció 
personalitzada en tots els tràmits de facturació i 
embarcament.   
 
Sortida a les 14.20 h en vol directe, el LY-394, amb 
destinació TEL AVIV. Arribada prevista a les 19.30 h (hora 
local). El vol que realitzaran té una durada real de 4 hores i, en ell, se ls oferirà el dinar a bord.   
 Un cap hàgim passat els control dels passaports a l aeroport 
Ben Gurion, ens donarà la benvinguda el nostre 
representant de parla hispana. Desprès d ajudar-nos a 
recollir el nostre equipatge i passar la duana ens 
acomodarem en el nostre autocar.  La nostra  guia ens 
espera per iniciar el nostre viatge cap a la regió de la 
Galilea, que serà el nostre primer contacte amb el país.  
 
Ja ens trobem a Israel; La TERRA SANTA ens acull per 
començar el nostre camí de fe, cultura i historia. En aproximadament un parell d hores de ruta arribarem a la 
ciutat de TIBERIADES. Serà la nostra base d operacions per 
conèixer a fons la GALILEA i altres zones del nord del país.  
 
Sopar fred  i allotjament a l  HOTEL RESTAL. 3*** superior locals o similar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ubicat al centre de Tiberíades. Totalment reformat el 2009, aquest hotel  ofereix confort i comoditat. Piscina, internet, bar, etc. 
Habitacions decorades amb gust,  amb LCD TV, aire condicionat, etc. Web: www.restal.co.il 
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Dia 2   LA GALILEA : INFANCIA DE JESÚS.  
Dimecres, 29 AGOST 2018.  

 

Esmorzar bufet.  
 
Avui ens dirigirem cap a la costa del Mediterrani. La nostra primera 
destinació és la ciutat portuària de HAIFA. És aquí on s aixeca el MONT 
CARMEL, escenari del Desafiament del Profeta Elies. El seu nom significa jardí o vinya de Déu. A l antiguitat estava cobert per vinyes i va ser 
sempre famós per la seva fertilitat.  
 
Visitarem l’església Stella Maris, seu de la Confraria dels Carmelites. A 
continuació, culte a Nostra Senyora del Carme.    
 
Després gaudir de la vista dels jardins del temple Bahai, retorn a la 
Galilea. 
 

Continuem cap a NAZARET.     
 
Visitem  la BASÍLICA DE L’ANUNCIACIÓ, el 
santuari cristià més gran en el Mitjà Orient. L  actual basílica està construïda en dos 
nivells. El superior, que segueix el contorn 
de la catedral creuada del segle XII i 
reconstrueix parcialment els absis de la 
part oriental. I al nivell inferior és on es 
conserva la gruta bizantina, on es va produir l Anunciació. Celebració de 
l’eucaristia i posterior visita de la 
l’Església de Sant Josep, lloc molt venerat 
pels judeocristians com la Casa de la 
Sagrada Familia. 

 
 
 
Farem el dinar en un cèntric restaurant.  
 Finalitzem la jornada d avui amb la visita de CANAA. En aquest lloc és on Jes’s va fer el seu primer miracle: va transformar l aigua en vi. Ens 
apropem a un moment molt simbòlic i especial: La cerimònia de 
renovació del les promeses matrimonials.  
 
Tornarem a Tiberiades.   
 
Sopar i posterior allotjament.  
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Dia 3      LA GALILEA: VIDA  PÚBLICA  DE  JESÚS.  
Dijous, 30 AGOST 2018.  

 
Esmorzar bufet en el nostre hotel.  
 
Aprofitant la tranquil·litat de les primeres hores del  matí 
ens disposem a fer un agradable passeig en vaixell per les 
tranquil·les aigües de la Mar de la Galilea. El nostre vaixell ens recordarà els de l època de Jes’s. A destacar és que l entorn natural que l envolta quasi bé no ha canviat 
des de que Jesús i els seus deixebles pescaven i vivien en 
les seves ribes.  Celebració de l’eucaristia.  

 
 
 
A continuació ascendim a la MUNTANYA DE LES 
BENAURANCES, lloc del Sermó de la Muntanya.    
Recordarem aquest moment en els jardins de l església, 
construïda de forma octogonal com a símbol de las 
Benaurances.   
 
 
 
 

 
 
A CAFARNAUM, la ciutat de San Pere podrem conèixer les 
runes de la seva casa i també la Sinagoga, construïda sobre la 
que Jesús va freqüentar. La ciutat es mencionada per primer 
cop en el Nou Testament i ocupa un lloc important en els 
relats dels Evangelis com el lloc on Jesús va viure durant 
gran part del temps que va estar a la Galilea.    
 
 

 
 Molt a prop trobem l església de TABGHA, recorda 
el lloc de la multiplicació del pa i els peixos. 
Destaca un preciós mosaic del s. IV que representa 
el Miracle de Jesús. (Tancat en diumenge). 
 Al costat del Llac s aixeca l església de Mensa 
Christi; és aquí on tenia el seu moll Simó Pere.    
 
Dinar en un restaurant.  
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Per la tarda anem a visitar la ciutat de 
SAFED, a l alta Galilea. El seu ben 
conservat i cuidat centre històric recorda 
els seu important passat com a capital 
mameluca i centre religiós jueu al segle 
XVI. Safed es reconeguda com a ciutat 
santa al costat de Jerusalem, Tiberiades i 
Hebrón.  
 
Segons la llegenda, fou fundada per un fill 
de Noè després del diluvi universal. Safed 
és la ciutat de la Càbala, la tradició 
mística del judaisme.   
 El nom càbala prové de l arrel hebrea q-b-l i significa "transmissió". Les arrels primeres de la Càbala 

es troben a la Torà, les escriptures sagrades del judaisme. A causa de la tradició oral centenària, la 
càbala va incorporar influències diverses, com ara gnòstiques, neoplatòniques i cristianes.  
  

Tornada cap a Tiberiades.   Sopar i allotjament al nostre hotel.  
 

Dia 4     TIBERIADES – TABOR –  QUMRAM - JERUSALEM 
Divendres, 31 AGOST 2018.  

 
Esmorzar a l hotel.  
 
Viatjarem en el nostre autocar, a través de la baixa 
Galilea, fins arribar al MONT TABOR. Els últims 
quilòmetres fins arribar al seu cim els farem en un taxi ja 
que la carretera que puja fins a dalt es molt estreta i amb 
diverses corbes. En aquest indret es commemora la 
Transfiguració del nostre Senyor, on Pere, Santiago i 
Joan varen ser els testimonis.   
 

Celebració de l’eucaristia.  
 
 
 

 D allà ens dirigirem a visitar el jaciment 
arqueològic i parc nacional de  BET SHEAN, que 
durant el període hel·lenístic era coneguda amb el nom d Escitópolis, una de les ciutats  de la 
Decàpolis.  Emplaçada en una ruta comercial molt 
transitada va ser poblada per l home des de finals 
del Neolític fins als nostres dies.    
 

 

http://www.ruthtravel.es/
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http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9C&action=edit
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Tor%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Gnosticisme&action=edit
http://ca.wikipedia.org/wiki/Neoplatonisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cristianisme
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Continuarem fins a arribar a les Runes de QUMRAM, on 
visitarem el recinte arqueològic.   
Qumram és el nom contemporani que reben aquestes 
runes. Situades a dos quilòmetres del Mar Mort, sobre els 
penya-segats que es troben darrera l estreta franja costera, 
Qumram es posiciona a 275 metres sota el nivell del Mar 
Mediterrani.  En aquest lloc situat al costat del desert en 
van trobar, els famosos Rotllos o Manuscrits del Mar 
Mort . Els essenis vivien en comunitat dedicats a l estudi i 
cal destacar que la seva vida era molt austera. 
 
El  MAR MORT, es el lloc més baix de la terra, ocupant la part més profunda d una depressió tectònica travessada 
pel Riu Jordà i que també inclou el llac de Tiberiades. També rep el nom de Llac d Asfaltites, pels dipòsits d asfalt 
que es troben a les seves ribes, coneguts i explotats des de l edat mitjana.  Tindrem temps per gaudir d un bany. L alt 
contingut en sal de les seves aigües farà que el nostre cos 
floti.  L experiència és ’nica i gratificant. 
 

 
Dinar en un restaurant. 
 
Per la tarda, ens dirigim cap a QASR EL-YEHUD, o BETHABARA , lloc 
en el qual segons els evangelis ens situa el moment del Baptisme de 
Jesús per Sant Joan Baptista. Allà es podran renovar les promeses del 
Baptisme. Les ribes del riu Jordà seran el testimoni d aquest moment 
tan emblemàtic.  
 

Seguidament ens disposarem a ascendir  a JERUSALEM. Arribada a la ciutat tres cops Santa i 
Cerimònia de Benvinguda des del Mirador del Mont Scopus, on saludarem a la ciutat. 
 
Sopar i allotjament a  l HOTEL GRAND COURT. 4**** locals  o similar. Cèntric, a 15 minuts 
caminant de la ciutat a murallada. WEB: www.grandcourthoteljerusalem.com 
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Dia 5      J E R U S A L E M  i BETLEM 
Dissabte, 01 SETEMBRE 2018.  
 

Esmorzar a l hotel. 
  

Per començar la jornada, el nostre autocar ens 
deixarà a la cimera de la MUNTANYA DE LES 
OLIVERES. A peu, al igual que en un diumenge de 
rams de fa 20 segles, descendirem poc a poc en 
direcció a la Vall del Cedró. En aquesta muntanya es 
troben molts llocs representatius com:            
El lloc de l’Ascensió (hi trobarem un petit santuari que marca el lloc des d on Jes’s va ascendir al cel , 
passarem per l’església del Pater Noster (aquest és el lloc on Jes’s va ensenyar als seus deixebles l oració 
del Pare Nostre), l’església del Dominus Flevit (des d on Jes’s va contemplar la ciutat  i va plorar per ella 
en un diumenge de Rams) i el Cementiri Jueu.  

 

Al peu de la muntanya trobarem l’Hort de les Oliveres (es 
conserven oliveres mil·lenàries, segons experts i creients, són considerats els ceps de les oliveres de l època de crist  i La 
Basílica de l’agonia o de les Nacions Va ser erigida l any  
en el lloc tradicional del Jardí de Getsemaní. La basílica conserva 
una secció de la base rocosa identificada com el lloc en el que Jes’s va estar orant sol a l hort la nit de la seva detenció .  

 

 

Finalitzem el matí coneixent l’Església de la Tomba de 
Maria (segons la tradició ortodoxa. Allà es troba el lloc 
exacte on el cos de la Verge Maria va descansar per tres 
dies) i la Gruta de 
Getsemaní. 

 

A continuació anirem cap a BETLEM, lloc molt significatiu pels cristians d arreu del món per ser el lloc de naixement de Jes’s de 
Natzaret. En els seus orígens la població pertanyia a la tribu de 
Judà. El primer esdeveniment notable és que fou el bressol del 
Rei David. Però el realment important és que aquí va ser el lloc 
on els profetes havien anunciat que naixeria el Messies. Arribada 
al punt de control de Betlem. Haurem de canviar  de guia ja que 
entrarem a Territori de l autoritat nacional  Palestina. No oblidin 
de dur a la mà el seu passaport, és imprescindible.  

http://www.ruthtravel.es/
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És hora de dinar. Ho farem a un restaurant propietat 
de palestins cristians. És una manera de solidaritzar-
nos amb els cristians de la Terra Santa.     
 

Seguidament, visita de la Basílica de la Nativitat de 
Betlem. És un dels temples cristians en ús més antics. En l actualitat, la basílica és la combinació de dues 
esglésies construïdes segons la tradició en el lloc on va néixer Jes’s. Està administrada per l església catòlica i l església ortodoxa grega, encara que avui en dia és un 
lloc sagrat tant pels cristians com pels musulmans.  
Celebració de l’eucaristia   
 

Més tard coneixerem el Camp dels Pastors.    Tornada a Jerusalem.  
 
Sopar i allotjament al nostre hotel.  

 

Dia 6       J E R U S A L E M 
Diumenge, 02 SETEMBRE 2018.  

 
Esmorzar al nostre hotel.  
 
Anirem a  visitar la Maqueta de Jerusalem en temps de 
Jesús, que es troba actualment en el Museu d´Israel.  Aquesta maqueta representa l antiga ciutat amb una gran 
precisió. Dintre del recinte conegut com el  Museu del 
Llibre tindrem l oportunitat d admirar els rotllos originals 
que es van trobar en el Mar Mort. 
 
Tornarem al centre de Jerusalem. En plena Via Dolorosa, trobem l’església de l’Ecce Homo. 
Descendirem sota en nivell de la ciutat actual per poder sentir sota els nostres peus les lloses del 
Lithóstrotos o pati de la Torre Antònia. En aquest lloc Jesús va ser maltractat pels soldats i va 
començar el seu Via Crucis.  

Molt a prop, a la Piscina de Betesda (casa de les 
Misericòrdies) o Probàtica recordarem el miracle de la curació d un paralític. La piscina estava unida al Temple per 
un canal i utilitzava les seves aigües. L’església de Santa 
Anna ens impressionarà per la seva senzillesa, és un dels millors exemples d església creuada i és importants 
destacar que la seva acústica és simplement excepcional.  
Algunes històries antigues conten que aquesta basílica va 
ser construïda sobre el lloc on va néixer Santa Anna. Altres 
versions mencionen que va ser el lloc on Santa Anna i Sant 
Joaquim varen viure.  
 

Dinar en un restaurant.  
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Per la tarda ens aproparem a la Muntanya de Sió, fora de les muralles de la ciutat. Aquesta muntanya està tradicionalment lligada al Rei David, de qui s assegura que fou enterrat allà, i també 
lligada a la vida de Jesús i els seus deixebles.  
 
Visitarem l’església de la Dormició de Maria. El sostre negre i cònic de l abadia és el punt més alt de la muntanya. A l altar major hi ha un mosaic daurat que representa a la 
Verge i al nen. A la cripta es troba una impressionant 
estàtua de mida  natural de Maria dormint, feta de fusta de 
cirerer i ivori. Desprès de passar per la Tomba del Rei 
David, arribarem al CENACLE. És en aquest lloc on Jesús i 
els seus deixebles varen celebrar la seva festa de Pasqua, 
l’últim Sopar abans que Jesús fos jutjat. Celebració de 
l’eucaristia en la Capella Franciscana del Cenacle. 
 
També visitarem l’església de Sant Pere in Gallicantu o Casa de Caifàs. En aquest lloc és on van 
portar a Jesús després de ser arrestat i on Pere el va negar tres cops abans del cant del gall.  Aquesta 
església es troba construïda sobre les runes de la Casa de Caifàs, on Jesús va ser presoner.  
 Per acabar la jornada d avui ens 

aproparem a conèixer els secrets 
del Barri Jueu i del Mur de les 
Lamentacions. És sagrat pels jueus 
degut a que actualment és el lloc 
més proper al Sancta Sanctorum de l antic Temple de Jerusalem, al que  
ells poden accedir.  

 
Tornada a l hotel pel sopar i l allotjament.  
 

Dia 7     J E R U S A L E M -  M. NEBO – MADABA -  PETRA 
Dilluns, 03 SETEMBRE 2018.   
 

Esmorzar.  
Aquest matí sortirem molt aviat del nostre 
hotel per entrar a la Ciutat Vella, que estarà 
en total silenci, abans que els mercaders i 
habitants envaeixin la Via Dolorosa.  
Iniciarem el VIA CRUCIS o Estacions de la 
Creu. Son 14 estacions o parades que 
recorden o representen situacions que Jes’s va sofrir per la salvació de l home. 
Finalitza al interior del SANT SEPULCRE, 
on celebrarem l’eucaristia.  
Conegut amb el nom de Gólgota és el lloc 
on, segons els evangelis, es va produir la 
crucificació, enterrament i resurrecció de 
Crist.  

http://www.ruthtravel.es/
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Seguim la jornada amb una cita amb la història més propera i 
recent del poble jueu. En el nou Museu de l'Holocaust 
tindrem l'oportunitat de intentar conèixer els perquès de la 
barbàrie. Va ser aquest el lloc que el Papa Joan Pau II no va 
voler deixar de visitar en el seu viatge a la Terra Santa. 
Aquest museu exposa la història de l'holocaust a través de 
fotografies, objectes, documents i recursos audiovisuals. La 
presentació, que és de manera cronològica, mostra l'avanç de 
la política nazi anti-jueva, des de la persecució fins a la 
creació dels guetos i els assassinats massius de manera 
sistemàtica 

 

Desprès de la visita al Museu  ens acomiadarem de la ciutat de Jerusalem  i partirem en direcció 
Jordània. Sortirem  en direcció Jerico per  recorre el 48 Km de distancia que ens separen del  pas 
fronterer  del P. Allenby. Desprès de realitzar tots els tràmits fronteres a la zona d Israel  i acomiadar-
nos de la nostra guia israelita ens  trobarem amb el nostre guia jordà de parla hispana, que ens 
donarà la benvinguda al país i ens assistirà en els tràmits de passaports.  Ja ens trobem a Jordània. El 
regne hachemita amaga en el seu territori llocs bíblics, ciutats perdudes, les petjades de cavallers 
llegendaris, etc.. es una terra encisadora i hospitalària.  
 
Farem ruta per la regió central, on les poblacions es 
dispersen pel llegendari Camí dels Reis o la Via Nova 
Trajana . Era la frontera natural entre els regnes d Ammon, Moab i Edom. Aquesta via històrica va ser pavimentada en temps de l emperador Trajà en només 
tres anys, una via monumental de 460 km que unia Bosra, a l actual Síria i Aqaba, via que facilitava un ràpid accés des de l interior cap al Mar Roig i a l inrevés.  
 
 

Visitarem el   MONT NEBO, lloc habitat des de la més remota antiguitat però conegut especialment 
pel record de la visió de la Terra Promesa i mort de Moisès, que narra la Bíblia en el llibre del 
Deuteronomi (Dt 34). Els cristians de la regió fixaren el record bíblic edificant sobre el cim de 
Siyagha, el més avançat cap a la vall del Jordà, una església-memorial en honor a Moisès, profeta i 
home de Déu.  

 
El primitiu santuari va ser construït durant el segle )V, adaptant a l església un edifici preexistent, potser d època clàssica. Des del punt més alt d aquest 
pujol (a 800 metres sobre el nivell del mar) es pot veure una increïble  
panoràmica que abraça bona part de la Terra Santa: cap a sud es divisa el Mar Mort i el Desert de Judà; a l oest la Vall del Jordà i les Muntanyes de Judea i 
Samària, especialment en el dies ben clars, on és també visible Betlem, la 
fortalesa d (erodes, les C’pules de Jerusalem i l oasi de Jericó. Des d aquesta 
cimera és el llegendari lloc on Yahvé va mostrar a Moisés la terra promesa, 
després de 40 anys de pelegrinatge pel desert i desprès de creuar el Mar 
Roig.  A la cimera hi ha una petita església franciscana; al interior es 
conserven diversos mosaics: escenes de caça i d altres animals.   
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Molt a prop trobem la ciutat de MADABA. El rei 
Mesha de Moab, enfrontat de manera constant 
amb els israelites, va deixar alguna de les seves victòries a una estela datada l any  aC. En ella 
apareix la localitat de Madaba. Moisès va creuar la regió en el seu èxode des d Egipte. També la Bíblia ha deixat constància Josué ,  d aquest 
assentament durant una època en la que els moabites feien tractes amb el regne d )srael i el 
regne de Judà per poder conviure de la manera 
més independent possible. En el segle V, una de 
les diòcesis va quedar establerta a Madaba, on els 
successius bisbes van encarregar la construcció d esglésies, santuaris i basíliques. 
 
 A Madaba s han trobat restes de  esglésies dels segles V i VI. El mosaic més famós fins a la data continua sent el del Mapa de Madaba a , al terra de l església grec-ortodoxa de Saint George. És 
el mapa original de Terra Santa més antic que es coneix. En el mapa, a part de totes les ciutats, els llocs geogràfics i més detalls precisos, es fa menció a la Nova Església de  la Verge , que es va construir a Jerusalem per ordre de Justinià l any . Dinar en un restaurant de Madaba.  
 
A la tarda, continuem ruta cap al sud de Jordània. Arribada a la capital de l antic regne nabateu: 
PETRA. 
 
Sopar i allotjament a l HOTEL MOVENPICK RESORT PETRA. 5***** locals o similar.   
Hotel completament nou de immillorable ubicació, justament al costat de l’entrada de Petra. WEB: http://www.moevenpick-petra.com 
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Dia 8                       PETRA : La ciutat rosada   
Dimarts, 04 SETEMBRE 2018.   

 Esmorzar a l hotel. 
 
Dedicarem tot el dia a descobrir  la ciutat coneguda amb el 
sobrenom de la Ciutat Rosada degut al color rosat que envolta tot el terreny. Es tracta  d un dels complexes monumental antics 
més extraordinaris del món. Caminarem a través del SIQ, un profund i estret congost creat gracies a les repercussions d un 
terratrèmol. El passeig a través d aquest insòlit camí té la seva 
recompensa; un cop arribem al final ens espera una gran 
sorpresa: el Khaznet, més conegut amb el nom del Tresor.   
 La façana d aquest temple mortuori mesura més de  metres d alçada i la seva imatge justifica el seu sobrenom. Part del recorregut entre l entrada de Petra i el inici del Siq pot realitzar-se a cavall inclòs en la entrada . A partir d aquí anirem 
descobrint, amb calma, una fascinant successió de tombes 
esculpides a la roca, cisternes, cases i el gran teatre. Tot rosa.     
                       

El dinar serà en un restaurant ubicat a l interior de Petra. 
 

Per la tarda disposaran d un temps lliure per aquells que estiguin  en forma podran pujar pel turó  
que condueix fins al Monestir o els menys  aventurers tindran un moment relaxat per gaudir de l artesania que ofereixen els  nombrosos   venedors  que es troben entre les tombes reials.     
 

Sopar i allotjament a l hotel.  
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Dia 9   PETRA – PETITA PETRA - AMMAN –  JERUSALEM 
Dimecres, 05 SETEMBRE 2018.   
 Esmorzar a l hotel. 
 
Abans de deixar enrere el mon del nabateus encara 
ens espera una agradable sorpresa. A prop de 
Petra i a traves de un paisatge fantàstic  arribarem 
a la Petita Petra. 
 
Es tracta d ´un  jaciment arqueològic que com el seu nom indica  son el restes d  una petita ciutat 
molt semblant a Petra.  Tot a petita escala però 
sense faltar res, inclòs accedirem caminant per un siq . Entre les grans roques de la muntanya es 
conserven restes de  magatzems i construccions 
diverses dels nabateus.   
 

A continuació ens dirigim cap a AMMAN, la 
dinàmica capital del regne hashemita. És el centre 
comercial, industrial i administratiu del país. Coneguda com la Ciutat Blanca  (els seus edificis 
comercials i cases estan edificats amb pedra 
blanca procedent de les canteres locals)  va ser 
construïda sobre 7 pujols que culminen a més de  metres d alçada.  A l arribar farem una visita panoràmica de la 
ciutat on podrem admirar algun del llocs més 
destacables com la Mesquita Blava, la Mesquita 
de Al-Hussein o Gran Mezquita, etc.  
 

 Visitarem el centre de la Philadelphia  romana, que s estenia als peus de la 
Ciutadella, antiga acròpolis romana.  Aquí es 
concentraven tots els edificis principals, 
alineats a llarg dels dos eixos més importants: 
el decumano máximo d est a oest  i el cardo 
(de nord a sud). Tindrem l oportunitat de 
prestar especial al atenció al Teatre Romà.  
Va ser acabat de construir entre els anys 169 
i 17, i cal destacar que posseeix una 
esplèndida escenografia i càvea amb tres 
ordres de grades construïdes aprofitant el 
declivi natural del terreny. Amb un aforament 
per a 7.000 espectadors, ens trobem davant el més gran de tot l orient 
 
Dinar en un restaurant de la ciutat.  
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Després del dinar  iniciarem viatge en direcció al  PONT ALLENBY.  Ens acomiadarem del nostre guia 
jordà i tot seguit ens trobarem de nou amb el nostre autocar israelià. Trobada de nou amb el nostre 
guia israelià. Tràmits fronterers i continuem el nostre camí cap a Jerusalem.   
 
Arribada a l hotel Grand Court 4**** locals o similar, que ja coneixerem de dies anteriors.  
 
Sopar i allotjament.  

 

Dia 10        JERUSALEM - TEL AVIV – BARCELONA  
Dijous, 06 SETEMBRE 2018.  
 Esmorzar bufet a l hotel. 
  
Temps lliure per les darreres compres.  Dinar lliure. Al voltant de les 13.00 h, trasllat  al aeroport de 
Tel Aviv. Tràmits de facturació assistits pel nostre personal.  
A les  17.35 h sortida en un vol regular de la companyia aèria EL AL amb destí Barcelona.  
 
Arribada a las 21.20 h al aeroport de El Prat i………………… 

                        .......................................“ Final del Viatge” 
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PREUS APROXIMATS PER PERSONA: 
Grup de mínim  40 persones de pagament ..........……………………...….....….............………..........  2.087 €. 
Grup de mínim  35 persones de pagament ..........……………………...….....….............………..........  2.135 €. 
Grup de mínim  30 persones de pagament ..........……………………...….....….............………..........  2.180 €. 
Grup de mínim  25 persones de pagament ..........………………..……...…..................…………........  2.210 €. 
Grup de mínim  20 persones de pagament ..........………………..……...….....………….....................  2.298 €. 
 

Suplement Individual ……………………………..……………..……..…..……….….......................................     498 €. 

 

EL NOSTRE PREU INCLOU: 
 

 Avió, classe turista, companyia  aèria  EL AL: Barcelona – Tel Aviv – Barcelona.   
 Taxes aèries  d emissió  i carburant a data actual.  
 Trasllat, visites i excursions en base autocar privat de luxe.   
 Pensió completa tal i com està indicat en el programa de viatge.   
 Guia locals oficials de parla hispana durant tot el viatge.   
 Totes les entrades a museus i monuments esmentats.    
 Allotjament en base habitacions dobles als següents hotels o similars: 

 HOTEL RESTAL . 3*** superiors locals. Tiberíades. 
 HOTEL GRAND COURT 4**** locals . Jerusalem.  
 HOTEL MOVENPICK  RESORT PETRA 5***** locals. Petra. 

 Maleters als hotels. 
 Taxes de frontera  d Israel i Jordània. 
 Obsequi de Ruth Travel abans de la sortida del viatge.  
 Regal de benvinguda a l aeroport: Barret, mapa i mini guia. 
 Propines generals  on sigui necessari.  
 Assegurança d assistència en viatge de la Companyia ERV (cobertura sanitària 15.  € . 
 Propines xofers i guies, tant a Israel com a Jordània.   
 Reserva de les eucaristies en els llocs indicats. 

 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU: 
 

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

 Visites i entrades a monuments i/o museus no esmenats en el programa de viatge.  
 Assegurança Opcional de Cancel·lació del Viatge (Cost: 50 €. veure condicions de la 

pòlissa i preus). 
 Donatius a esglésies, etc.  
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ANOTACIONS IMPORTANTS: 
 

 Aquest pressupost està basat en la següent cotització de divises 1 EURO = 1,19 USD a 
data 28/12/2017. Qualsevol variació afectaria al nostre preu. 

 Els horaris dels vols estan subjectes a canvis per part de la Companyia aèria EL AL, així 
com les taxes aèries i de increment de carburant.   

 L ordre de les visites podrà ser modificat a criteri de l organització per aconseguir una 
millora del programa sense que aquest fet suposi una alteració important en el seu 
contingut.  

 Recomanem contractar una Assegurança Opcional de Cancel·lació del viatge.  
 S entrega dossier complet amb condicions generals i particulars del viatge + informació de les assegurances + full d inscripció del viatge.  
 Per realitzar aquest viatge és imprescindible passaport en vigor amb una vigència de 

mínim 6 meses des de la data de tornada. Per tant, no pot caducar fins el 07/03/2019.   
 

 
Barcelona,  28/12/2017.  
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GRUP:  PARRÒQUIA DE CALELLA  
DESTINACIÓ. TERRA SANTA: ISRAEL, JORDÀNIA I TERRITORI DE L’ANP. 
DATES DEL VIATGE: 28 AGOST – 06 SETEMBRE 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-
64.500.630 amb domicili social al C / València, 247. 1r 1a B, 08007 Barcelona. Telèfon 934673244. Correu 
electrònic: info@ruthtravel.es  
 
Dades del 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 emplenades i signades pels participants.   
 
Llei aplicable: Aquest contracte de viatge combinat es regeix pel que han acordat les parts i pel que 
estableixen les seves condicions generals i especials, a les normes autonòmiques vigents, en el lloc de 
celebració del contracte i, si no hi aquestes, pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de 
novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i els usuaris i 
altres lleis complementàries.  
 

1 - DESCRIPCIÓ DEL VIATGE: Segons la descripció que figura al programa de viatge adjunt com ANNEX I.  
 
2 - ASSEGURANÇA D’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  
07620002618 contractada amb  ERV Companyia d’Assegurances de Viatge, de la qual s'adjunta un 
extracte. Aquesta assegurança està inclosa en el preu del viatge. Les persones de nacionalitat diferent a 
l'espanyola que no tinguin permís de residència a Espanya no poden ser assegurades. Informem sobre la 
possibilitat d'inscripció facultativa d'un contracte d'assegurança amb cobertura de despeses de cancel·lació 
delimitada segons les seves concretes cobertures, exclusions, condicions generals i particulars. Adjuntem 
informació sobre la pòlissa. Aquesta assegurança s'ha de contractar per cada membre del grup en el moment 
de la inscripció al viatge.  
 
3 - MÍNIM DE PERSONES: La realització del present viatge requereix la participació d'un mínim de 20 
persones. 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 segons cotització del DÒLAR USA a 28/12/2017, on  € = ,19 USD. Qualsevol canvi en l’esmentada cotització podrà repercutir al client fins a  dies abans de la sortida.  
 
b) El viatge està pressupostat segons cost del transport, taxes aèries i de carburants, taxes de sortida, taxes de 
frontera, taxes d'allotjament o impostos vigents als països visitats en la data d'emissió d'aquest programa. 
Qualsevol canvi en l'esmentada cotització podrà repercutir al client fins a 20 dies abans de la sortida. 
 
c) El preu està basat en un MÍNIM DE 20 PERSONES que realitzin conjuntament la totalitat de l’itinerari des de 
Barcelona. Preu per persona en habitació doble: 2.298 €. Preu assegurança opcional cancel·lació: 50 €. 
 
d) INSCRIPCIÓ (veure detalls en FULL D'INSCRIPCIÓ adjunta): Per fer la reserva, el consumidor interessat 
haurà d'efectuar un primer pagament a compte del viatge de 900 € per persona o 950 € per persona (en cas 
estiguin interessats en contractar l'assegurança opcional de cancel·lació segons cobertures i exclusions de la 
pòlissa) + entregar fotocòpia passaport (pàgina de la fotografia) + full d'inscripció al viatge degudament 
complimentada i signada. 
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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).  
 

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 10  € 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: Entre  i  dies abans de la sortida,  % de l’ import total dels serveis terrestres.  Entre  i  dies abans de la sortida,  % de l’ import total dels serveis terrestres. Entre  i  dies abans de la sortida,  % de l’import total dels serveis terrestres.  Entre  i  dies abans de la sortida,  %. de l’ import total dels serveis terrestres. Entre  i  dies abans de la sortida,  %. de l’ import total dels serveis terrestres.  Dins els  dies anteriors a la sortida, % de l’ import total dels serveis terrestres.  

 
C) EN CONCEPTE DE DESPESES DE PENALITZACIÓ:  S’aplicaran les següents quantitats. 

1) % de l’ import total del viatge, si la desestimació es produeix amb  més de 10 i menys de 15 dies naturals  
      d’antelació a la data del començament del viatge.  
2) % de l’ import total del viatge entre  i  dies naturals d’antelació a la data del començament del viatge. 
3) % de l’ import total del viatge dintre de les 48 hores anteriors a la sortida. 
4) % de l’ import total del viatge si el client no es presenta a l’ hora prevista de sortida. 

 

6 - DOCUMENTACIÓ: 
1) L'agència té el deure d'informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l'estada, així com 
sobre les condicions aplicables als ciutadans de la Unió Europea en matèria de passaports i de visats i 
respondrà de la correcció de la informació que faciliti. Els nacionals de fora de la Unió Europea hauran de 
consultar amb el seu Consolat o Ambaixada els requisits documentals i sanitaris necessaris per a la realització 
del viatge. 
2) El consumidor haurà d'obtenir la documentació necessària per realitzar el viatge, inclòs el passaport i els 
visats i la referida a les formalitats sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d'aquesta 
documentació seran del seu compte, i en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la 
seva eventual repatriació. 
3) Si l'agència accepta l'encàrrec del consumidor de tramitar els visats necessaris per a algun dels destins 
previstos a l'itinerari, podrà exigir el cobrament del cost del visat així com de les despeses de gestió pels 
tràmits que hagi de realitzar davant la representació diplomàtica o consular corresponent. 
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PER VIATJAR A ISRAEL I A JORDANIA SÓN NECESSARIS ELS SEGÜENTS REQUISITS:    
ÉS IMPRESCINDIBLE EL PASSAPORT. AQUEST HA DE TENIR UNA VIGÈNCIA DE MÍNIM SIS MESOS 
DESPRÉS DE LA DATA DE TORNADA DEL VIATGE. EN EL SEU CAS CONCRET, EL SEU PASSAPORT NO POT 
CADUCAR ABANS DEL 07 DE MARÇ DE 2019. PER ENTRAR A JORDÀNIA ÉS NECESSARI UN VISAT QUE 
GESTIONARÀ RUTH TRAVEL. 
 

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 
 
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. 
 
Per a qualsevol aspecte relacionat amb assistència sanitària el client haurà de contactar amb el telèfon de la cia. 
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, 28/12/2017.    
 

 
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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RISCOS I SUMES ASSEGURADES PER PERSONA I VIATGE                                     EUROS  
1.  EQUIPATGES 

1.1 – PÈRDUES MATERIALS:  € 

L'ASSEGURADOR garanteix el pagament de la indemnització de les pèrdues materials sofertes 

per l'equipatge, durant els viatges i les estades fora del domicili habitual de l'ASSEGURAT, 

com a conseqüència de: • Robatori (a aquests efectes, s'entén per robatori únicament la sostracció comesa mitjançant 
violència o intimidació a les 

persones o força en les coses). • Avaries o danys causats directament per incendi o robatori. • Avaries i pèrdua definitiva, total o parcial, ocasionades pel transportista. 
En les estades superiors a 90 dies consecutius fora del domicili habitual, només es 
garanteix l'equipatge en els viatges d'anada i tornada a Espanya d'anada i tornada a 
Espanya. 
 
Els objectes de valor s’inclouen fins al % de la suma assegurada sobre el conjunt de 
l'equipatge. Per objectes de valor s'entenen les joies, rellotges, objectes de metalls nobles, 

pells, quadres, objectes d'art, plata i orfebreria de metalls preciosos, objectes únics, telèfons 

mòbils i els seus accessoris, càmeres i complements de fotografia i vídeo, radiofonia, d’enregistrament o de reproducció del so o d’imatge, i també els seus accessoris, el material 

informàtic de qualsevol classe, les maquetes i els accessoris teledirigits, rifles, escopetes de 

caça, i els seus accessoris òptics i aparells mèdics. 

Les joies i les pells es garanteixen únicament contra el robatori i només quan es dipositin a la 

caixa d'un hotel o l'ASSEGURAT les porti amb ell. 

Els equipatges deixats en vehicles automòbils només es consideren assegurats si són al 

maleter i aquest roman tancat amb clau. Des de les 22 hores fins a les 6 hores, el vehicle ha de 

romandre a l'interior d'un aparcament tancat i vigilat; s’exceptuen d'aquesta limitació els 
vehicles confiats a un transportista.  
 

Els objectes de valor deixats a l'interior del maleter d'un vehicle únicament queden emparats 

quan aquest es trobi en un garatge o pàrquing vigilat. Es deroga de forma expressa l’aplicació de la regla proporcional en cas de sinistre d’aquesta 
garantia, que es liquidarà a primer risc. 

 

1.2 – DEMORA EN EL LLIURAMENT:                                                                                                                                        3  € 

Igualment queda coberta per l'assegurança, fins al límit establert en condicions particulars, 

contra la presentació de factures, la compra d'articles necessaris, degudament justificats, 

ocasionada per una demora de 24 o més hores en el lliurament de l'equipatge facturat, sigui 

quina sigui la causa. En el cas que la demora es produeixi en el viatge de tornada, només 

estarà coberta si el lliurament de l'equipatge es retarda més de 48 hores des del moment de 

l'arribada. En cap cas aquesta indemnització pot ser acumulada a la indemnització base de 

l'assegurança (1.1 Pèrdues materials). 

 

 

 

COMPANYIA ERV EUROPEA D’ASSEGURANCES 
ASSEGURANÇA D’ ASSITENCIA EN VIATGE. 
PÒLISSA Nº: 07620002618. 
INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE. 
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2.  ASSISTÈNCIA PERSONES 

2.1 – DESPESES MÈDIQUES, QUIRÚRGIQUES FARMACÈUTIQUES I D’HOSPITALITZACIÓ:  

L'ASSEGURADOR es farà càrrec, fins al límit establert en les Condicions Particulars, de les 

despeses medicoquirúrgiques, 

farmacèutiques, d'hospitalització i ambulància que necessiti l'ASSEGURAT durant el viatge 

com a conseqüència d'una malaltia o accident esdevingut en el decurs d’aquest viatge. 
En els casos d'urgència vital com a conseqüència d'una complicació imprevisible d'una 

malaltia crònica o preexistent, s’assumiran les despeses fins a aconseguir l'estabilització que permeti la continuació del 

viatge o el trasllat del malalt fins al seu domicili habitual o l’hospital més pròxim a aquest, segons les condicions indicades en el punt 
2.3. 

 

 Per despeses originades a Espanya i derivades d’ una malaltia o accident ocorreguts a 

ESPANYA: 

60  € 

 Por despeses originades a l’estranger i derivades d’ una malaltia o accident ocorreguts 

a l’ESTRANGER: 

15.  € 

 Despeses d’odontòleg:  € 

                                                                                                                                                                                       

2.2. – PROLONGACIÓ D’ESTADA EN HOTEL:   € 

Si l'ASSEGURAT està malalt o accidentat i no és possible que torni en la data prevista, quan 

l'equip mèdic de l'ASSEGURADOR ho decideixi en funció dels seus contactes amb el metge que 

l'atén, l'ASSEGURADOR es farà càrrec de les despeses no previstes inicialment per 

l'ASSEGURAT motivades per la prolongació de l'estada a l'hotel amb un màxim de 10 dies i fins un límit de 6  € per dia. 
 

                                                                                                     

2.3. – REPATRIACIÓ O TRANSPORT SANITARI DE FERITS O MALALTS:  IL·LIMITAT 

En cas d'accident o malaltia sobrevinguda a l'ASSEGURAT, l'ASSEGURADOR es farà càrrec del 

transport al centre hospitalari que disposi de les instal·lacions necessàries, o fins al seu 

domicili. Així mateix, l'equip mèdic de l'ASSEGURADOR, en contacte amb el metge que tracti 

l'ASSEGURAT, supervisarà que l'atenció prestada sigui l'adequada. 

Si l'ASSEGURAT és ingressat en un centre hospitalari lluny del seu domicili habitual, 

l'ASSEGURADOR es farà càrrec del trasllat al domicili així que pugui efectuar-se. 

El mitjà de transport utilitzat en cada cas serà decidit per l'equip mèdic de l'ASSEGURADOR 

en funció de la urgència i la gravetat del pacient. Quan el pacient es trobi en un hospital amb 

infraestructura adequada per atendre satisfactòriament el problema mèdic que presenta l'ASSEGURAT, la repatriació o el transport sanitari d’aquest es podr{ posposar el temps 

suficient perquè se superi la gravetat del problema, i així es pugui efectuar el trasllat en 

millors condicions mèdiques. A Europa i països riberencs de la Mediterrània, es podrà 

utilitzar fins i tot l'avió sanitari especialment condicionat. 

 

                                                                        

2.4. – REPATRIACIÓ O TRANSPORT DE DIFUNTS:  IL·LIMITAT 

En cas de mort de l'ASSEGURAT, l'ASSEGURADOR prendrà a càrrec seu els tràmits i les 

despeses de condicionament i transport de les restes mortals des del lloc de la mort fins al de 

la seva inhumació a Espanya. Així mateix, l'ASSEGURADOR s'encarregarà del transport de la resta d’assegurats que l’acompanyaven, fins als seus domicilis respectius a Espanya, en el cas 

que la mort comporti la impossibilitat material per a ells de tornar pels mitjans previstos 

inicialment. 

S'exclou d'aquesta garantia el pagament del taüt habitual i de les despeses d'inhumació 
i cerimònia. 
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2.5. – DESPLAÇAMENT D’UN ACOMPANYANT EN CASO D’HOSPITALITZACIÓ:  IL·LIMITAT 

Quan l'ASSEGURAT hagi estat hospitalitzat i es prevegi una durada superior a 5 dies, l'ASSEGURADOR posar{ a disposició d'un familiar d’aquest un bitllet d'anada i tornada des del 
seu domicili per tal que acudeixi al seu costat. Aquest termini es reduirà a 3 dies en el cas de 

menors o discapacitats, quan es trobessin sense la companyia d'un familiar o del seu tutor 

legal. 

 

 

2.6. – ESTADA DE L’ACOMPANYANT DESPLAÇAT:   € 

En cas d'hospitalització de l'ASSEGURAT, i si aquesta és superior a 5 dies, l'ASSEGURADOR es 

farà càrrec de les despeses d'estada del familiar desplaçat en un hotel o, si no, de les despeses 

d'estada de la persona que estigui viatjant en companyia d’aquest, també assegurada per 
aquesta pòlissa, per acompanyar l'ASSEGURAT hospitalitzat, contra la presentació dels justificants oportuns amb un m{xim de  dies i fins un m{xim de 6  € per dia. Aquest 

termini es reduirà a 3 dies en el cas de menors o discapacitats, quan es trobessin sense la 

companyia d'un familiar o del seu tutor legal. 

 

 

2.7. – REPATRIACIÓ D’UN ACOMPANYANT:  IL·LIMITAT 

En el cas que l'ASSEGURAT malalt, accidentat o mort hagi de ser repatriat per alguna de les 

causes previstes en l'apartat 2.3. i 2.4., i que aquest viatgi en companyia d'un altre assegurat, 

l'ASSEGURADOR organitzarà i es farà càrrec de la tornada de l'acompanyant amb 

l'ASSEGURAT fins al seu domicili habitual. 

Així mateix, si l'ASSEGURAT malalt, accidentat o mort viatja amb l'única companyia d'algun 

fill, també ASSEGURAT, menor de 15 anys o discapacitat, l'ASSEGURADOR organitzarà i es 

farà càrrec del desplaçament d'una persona per tal d'acompanyar-lo en la seva tornada al 

domicili. 

 

 

2.8. – TORNADA DE L’ASSEGURAT PER DEFUNCIÓ D’UN FAMILIAR NO ASSEGURAT:  IL·LIMITAT 

En el cas que l'ASSEGURAT hagi d'interrompre el viatge per mort d'algun dels seus familiars, 

l'ASSEGURADOR es farà càrrec del transport al lloc de la inhumació a Espanya i, si és el cas, 

d'un bitllet de tornada al lloc on es trobava en produir-se l'esdeveniment, o dos bitllets de 

tornada quan es tracti d'un altre acompanyant també ASSEGURAT. Aquesta cobertura també s’aplicar{ quan la persona traspassada tingui algun dels 
parentescos indicats en la definició de FAMILIARS amb el cònjuge o parella de l’ASSEGURAT. 

 

  

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

En el cas que l'ASSEGURAT hagi d'interrompre el viatge per hospitalització d'algun dels seus 

familiars, com a conseqüència d'un accident o malaltia greu que exigeixi un internament 

mínim de 5 dies, i aquest s'hagi produït després de la data d'inici del viatge, l'ASSEGURADOR 

es farà càrrec del transport al lloc de residència habitual a Espanya. Així mateix, 

l'ASSEGURADOR es farà càrrec d'un segon bitllet per al transport de la persona que 

acompanyava en el seu viatge l'ASSEGURAT que va anticipar la tornada, sempre que aquesta 

segona persona es trobi al seu torn assegurada per aquesta pòlissa. 

Aquesta cobertura també s’aplicar{ quan la persona hospitalitzada tingui algun dels parentescos indicats en la definició de FAMILIARS amb el cònjuge o parella de l’ASSEGURAT. 
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3.  RESPONSABILITAT CIVIL 3 .  € 

3.1. – RESPONSABILITAT CIVIL PRIVADA:  

L'ASSEGURADOR es farà càrrec de les indemnitzacions pecuniàries que, d'acord amb els 

articles 1.902 a 1.910 del Codi Civil, o disposicions semblants previstes per les legislacions 

estrangeres, 

l'ASSEGURAT estigui obligat a satisfer en la seva condició de persona privada com a civilment 

responsable de danys corporals o materials causats involuntàriament durant el viatge a 

tercers en les seves persones, animals o coses. No tenen la consideració de tercers el 

PRENEDOR de l'Assegurança, la resta dels Assegurats per aquesta pòlissa, els seus cònjuges, 

parella de fet inscrita com a tal en un registre de caràcter oficial, local, autonòmic o nacional, 

ascendents i descendents o qualsevol altre familiar que convisqui amb qualsevol dels dos, així 

com els seus socis, assalariats i qualsevol altra persona que, de fet o de dret, depenguin del PRENEDOR o de l'ASSEGURAT, mentre actuïn en l'{mbit d’aquesta dependència. En aquest límit s’inclouen el pagament de costes i despeses judicials, així com la constitució de 
les fiances judicials exigides a l'ASSEGURAT. 

 

        

              

INCLÒS SERVEI D’ASSISTÈNCIA 24 HORES AMB TRUCADA A COBRAMENT 
REVERTIT (des d’Espanya) AL TELÈFON 91.344.11.55 

 

NOTA IMPORTANT: Aquest resum de garanties és a títol informatiu, no 
substituint a les Condicions Generals i Particulars de la pòlissa, així com les 
seves limitacions i exclusions, que prevaldran en cas de discrepància. Les 
condicions de la pòlissa es troben a la seva disposició a ERV EUROPEA 
D’ASSEGURANCES DE VIATGE O A RUTH TRAVEL. 
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TARIFES ANY 2017: (preus per persona vàlids fins els 31 de Gener de 2018):  
 

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

  EUROPA   

FINS a 3.  €  50 €  
 

 

CONDICIONS PARTICULARS I GENERALS DE LA PÒLISSA:  

Apartat de DEFINICIONS i PUNTS de l’1 al 6:    

Veure  text  del document Assegurança Assistència a les persones  -  INCLUSIÓ  (Pàgina 1). 

RISCOS I SUMES ASSEGURADES PER PERSONA I VIATGE                      EUROS  
 

1.  EQUIPATGES 

1.1 – PÈRDUES MATERIALS:  € 

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

 

COMPANYIA ERV EUROPEA D’ASSEGURANCES 
ASSEGURANÇA OPCIONAL. PÒLISSA Nº 07620002619 
PREU PER PERSONA FINS 17 DIES DE DURADA.  
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 Es deroga de forma expressa l’aplicació de la regla proporcional en cas de sinistre d’aquesta 
garantia, que es liquidarà a primer risc. 
 
2.  ASSISTÈNCIA PERSONES 

2.1 – DESPESES MÈDIQUES, QUIRÚRGIQUES FARMACÈUTIQUES I D’HOSPITALITZACIÓ:  

L'ASSEGURADOR es farà càrrec, fins al límit establert en les Condicions Particulars, de les 
despeses medicoquirúrgiques, farmacèutiques, d'hospitalització i ambulància que necessiti 
l'ASSEGURAT durant el viatge com a conseqüència d'una malaltia o accident esdevingut en el decurs d’aquest viatge. 
En els casos d'urgència vital com a conseqüència d'una complicació imprevisible d'una 
malaltia crònica o preexistent, s’assumiran les despeses fins a aconseguir l'estabilització que 
permeti la continuació del viatge o el trasllat del malalt fins al seu domicili habitual o l’hospital més pròxim a aquest, segons les condicions indicades en el punt . . 

 

 Per despeses originades a Espanya i derivades d’ una malaltia o accident ocorreguts a 
ESPANYA: 

 € 

 Por despeses originades a l’estranger i derivades d’ una malaltia o accident ocorreguts a l’ESTRANGER: 15.  € 

 Despeses d’odontòleg:  € 

2.2. – PROLONGACIÓ D’ESTADA EN HOTEL:   € 

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

 

2.3. – REPATRIACIÓ O TRANSPORT SANITARI DE FERITS O MALALTS:  IL·LIMITAT 

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

 

2.4. – REPATRIACIÓ O TRANSPORT DE DIFUNTS:  IL·LIMITAT 

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

IL·LIMITAT 

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

 

 

2.6. – ESTADA DE L’ACOMPANYANT DESPLAÇAT:   € 

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

 

 

2.7. – REPATRIACIÓ D’UN ACOMPANYANT:  IL·LIMITAT 

En el cas que l'ASSEGURAT malalt, accidentat o mort hagi de ser repatriat per alguna de les 
causes previstes en l'apartat 2.3. i 2.4., i que aquest viatgi en companyia d'un altre assegurat, 
l'ASSEGURADOR organitzarà i es farà càrrec de la tornada de l'acompanyant amb 
l'ASSEGURAT fins al seu domicili habitual. 
Així mateix, si l'ASSEGURAT malalt, accidentat o mort viatja amb l'única companyia d'algun 
fill, també ASSEGURAT, menor de 15 anys o discapacitat, l'ASSEGURADOR organitzarà i es 
farà càrrec del desplaçament d'una persona per tal d'acompanyar-lo en la seva tornada al 
domicili. 

 

 

2.8. – TORNADA DE L’ASSEGURAT PER DEFUNCIÓ D’UN FAMILIAR NO ASSEGURAT:  IL·LIMITAT 

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

 

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

En el cas que l'ASSEGURAT hagi d'interrompre el viatge per hospitalització d'algun dels seus 
familiars, com a conseqüència d'un accident o malaltia greu que exigeixi un internament 
mínim de 5 dies, i aquest s'hagi produït després de la data d'inici del viatge, l'ASSEGURADOR 
es farà càrrec del transport al lloc de residència habitual a Espanya. Així mateix, 
l'ASSEGURADOR es farà càrrec d'un segon bitllet per al transport de la persona que 
acompanyava en el seu viatge l'ASSEGURAT que va anticipar la tornada, sempre que aquesta 
segona persona es trobi al seu torn assegurada per aquesta pòlissa. Aquesta cobertura també s’aplicar{ quan la persona hospitalitzada tingui algun dels 
parentescos indicats en la definició de FAM)L)ARS amb el cònjuge o parella de l’ASSEGURAT. 
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3.  RESPONSABILITAT CIVIL 30.000 
€ 

3.1. – RESPONSABILITAT CIVIL PRIVADA:  

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

 

 

INCLÒS SERVEI D’ASSISTÈNCIA 24 HORES AMB TRUCADA A COBRAMENT 
REVERTIT (des d’Espanya) AL TELÈFON 91.344.11.55 

4.  ANUL·LACIÓ   

4.1. DESPESES PER ANUL·LACIÓ DEL VIATGE   

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

1.1. Mort, accident corporal greu o malaltia greu: 
 De l’ASSEGURAT, el seu cònjuge, parella de fet o persona que com a tal convisqui permanentment 

amb l'ASSEGURAT, o d'algun dels seus ascendents o descendents de primer o segon grau de 
consanguinitat (pares, fills, germans, avis i néts), així com oncles, nebots, padrastres, germanastres, 
sogres, cunyats, concunyats, gendres o joves. També els germans sense vincles de sang.  En el cas 
dels descendents de primer grau que tinguin menys de 24 mesos d'edat no es requerirà que la 
malaltia tingui el caràcter de greu. 
 

 De la persona encarregada durant el viatge de la custòdia dels fills menors d'edat o discapacitats. 
 Del superior directe de l'ASSEGURAT, en el seu lloc de treball, sempre que aquesta circumstància li 

impedeixi la realització del viatge per exigència de l'empresa de la qual és treballador. En relació 
amb l'ASSEGURAT, s'entén per malaltia greu una alteració de la salut que impliqui hospitalització o 
necessitat de guardar llit, dins els 7 dies previs al viatge i que, mèdicament, impossibiliti l'inici del 
viatge en la data prevista. 

 

Quan la malaltia afecti alguna de les persones esmentades, diferents de l'ASSEGURAT, s'entén com greu quan impliqui l’hospitalització o quan comporti risc de mort imminent. 
Per accident greu s'entén un dany corporal, no intencionat per part de la víctima, procedent de l'acció 
sobtada d'una causa externa i que, segons el parer d'un professional mèdic, impossibiliti l'inici del viatge de 
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l'ASSEGURAT en la data prevista, o comporti risc de mort per a algun dels familiars esmentats. 
1.2. Quarantena mèdica com a conseqüència d'un fet accidental. 
1.3. Trucada per a intervenció quirúrgica de l'ASSEGURAT, i també les proves mèdiques prèvies a aquesta 
intervenció. 
1.4. Trucada per a proves mèdiques de l'ASSEGURAT o familiar en primer grau, realitzades per la Sanitat 
Pública amb caràcter d'urgència, sempre que estiguin justificades per la gravetat del cas. 
1.5. Citació per a trasplantament d'un òrgan. 
1.6. Necessitat de guardar llit de l'ASSEGURAT, el seu cònjuge, parella de fet o persona que, com a tal, 
convisqui permanentment amb l’ ASSEGURAT, per prescripció mèdica, com a conseqüència d'un embaràs 
de risc, sempre que aquest estat de risc hagi començat després de la contractació de la pòlissa. 
1.7. Complicacions greus en l'estat de l'embaràs que, per prescripció mèdica, obliguin a guardar repòs o exigeixin 
l'hospitalització de l'ASSEGURAT, el seu cònjuge, parella de fet o persona que, com a tal, convisqui permanentment amb l’ASSEGURAT, sempre que aquestes complicacions s'hagin produït després de la contractació de la pòlissa i posin en greu risc la continuïtat o el desenvolupament necessari d’aquest embar{s. .8. Part prematur de l’ASSEGURADA. 
 

2. PER CAUSES LEGALS 

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

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

4. PER CAUSES EXTRAORDINÀRIES 

4.1. Acte de pirateria aèria que impossibiliti a l'ASSEGURAT l’inici del viatge en les dates previstes. 
4.2. Declaració de zona catastròfica, o epidèmia al lloc del domicili de l'ASSEGURAT o al lloc de destinació 
del viatge. 
4.3. Declaració judicial de suspensió de pagaments o fallida de l'empresa. 
4.4. Danys greus ocasionats per incendi, explosió, robatori o per la força de la natura, a la seva residència 
principal o secundària, o als seus locals professionals si l'ASSEGURAT exerceix una professió liberal o 
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dirigeix una empresa i la seva presència fos necessària imperativament. 
4.5. Requeriment per incorporació urgent i inexcusable a Forces Armades, Policia o Bombers, sempre que la 
mateixa s'hagi de produir amb posterioritat a la contractació de l'assegurança i no es tingués coneixement 
de la mateixa en el moment de fer la reserva. 
 
5. ALTRES CAUSES 

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

EXCLUSIONS 

No es garanteixen les anul·lacions de viatge que tinguin origen en: 

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

5.1. REEMBORSAMENT DE VACANCES   

L'ASSEGURADOR reemborsarà al ASSEGURAT, fins a la quantitat contractada, i a reserva de les 
exclusions que s'esmenten en aquestes Condicions Generals, el cost dels serveis, contractats abans del inici del viatge i prèvia justificació documental del cost d’aquests, que no haguessin pogut ser utilitzats como 
conseqüència de la conclusió anticipada del viatge programat, que impliqui obligatòriament la tornada del 
ASSEGURAT al seu lloc de residència habitual, per alguna de les causes següents, sobrevingudes durant el 
transcurs del viatge: 

a) Per accident o malaltia de l’assegurat.  
b) Per hospitalització d’una familiar no assegurat, un cop iniciat el viatge, que exigeixi un internament 

de mínim 24 hores.  
c) Per mort de l’Assegurat, durant el viatge, o d’un familiar no assegurat.  
d) Per danys greus a la llar o despatx professional de l’ASSEGURAT, ocorreguts després de la data d’inici del viatge, causats per un incendi que hagi donat lloc a la intervenció dels bombers, explosió, 

robatori consumat i denúncia davant les autoritats policials o inundació greu que fes imprescindible 
la seva presencia.  

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

a) Les tornades anticipades que no hagin estat comunicades al ASEGURADOR i que no hagin estat 
efectuades per o amb el seu acord, excepte en casos de força major o de impossibilitat material 
demostrada.  

b) Els sinistres causats per dol del ASSEGURAT, del PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA, dels BENEF)C)AR)S o de les persones que viatge amb l’ASSEGURAT.  
c) Qualsevol reemborsament sol·licitat en aquells casos en que la tornada de l’assegurat es produeixi 

en la data prevista per la finalització del viatge o amb posterioritat al mateix.  
d) Les malalties o lesions que es produeixin com a conseqüència de patiments crònics o previs al viatge excepte re agudització o descompensació d’una malaltia crònica durant el viatge  i la S)DA en 

qualsevol de les seves fases.  
e) Malalties que estiguin essent tractades o tinguin cures mèdiques dins els 30 dies previs, tant a la 

data de reserva del viatge com a la data d'inclusió en l’assegurança. 
f) Malalties psíquiques, mentals i depressions sense hospitalització o que justifiquin una 

hospitalització inferior a set dies.  
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g) Malalties o lesions sobrevingudes en l’exercici d’una professió de car{cter manual.  
h) Suïcidi o malalties i lesions resultants del intent o causades intencionadament per l’assegurat a si 

mateix.  
i) Tractament o malalties o estat patològics produïts per la ingesta o administració de tòxics (drogues), 

alcohol, narcòtics o per la utilització de medicaments sense prescripció mèdica.  
j) Parts.  
k) Embarassos, excepte complicacions imprevisibles en les 24 setmanes de gestació.  
l) La participació en apostes, duels, crims, baralles, tret de casos de legítima defensa. 
m) Terrorisme. 
n) Tractaments estètics, revisions periòdiques, cures, contraindicacions de viatges aeris, vacunacions, 

la impossibilitat de seguir en certes destinacions el tractament medicinal preventiu aconsellat, la interrupció volunt{ria d’embarassos.  
ñ)   La no presentació dels documents indispensables en qualsevol viatge, com ara passaport, visats,    
      bitllets, carnet o certificats de vacunació. 
o) Els sinistres que tinguin per causa les irradiacions procedents de la transmutació o la desintegració 

nuclear o la radioactivitat, així com els derivats d'agents biològics o químics. 
p)  Pandèmies. 

 
PROCEDIMENTS I CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA OPCIONAL:  

Per procedir a l'emissió i alta de les pòlisses els interessats han de facilitar a RUTH TRAVEL (mitjançant 
trucada telefònica, via correu electrònic o personalment a la nostra oficina) les dades de cadascuna de les 
persones que desitgin contractar aquesta pòlissa opcional: 

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

IMPORTANT: L'assegurança opcional de cancel·lació només es pot contractar en el mateix dia en què 
es realitza la inscripció al viatge o com a màxim dins dels 3 dies hàbils posteriors a aquesta. 

 

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

 

En cas de cancel·lació del viatge, a causa de motius de salut, l'assegurat haurà 
de remetre a RUTH TRAVEL (c / València, 247 1 º 1 ª B CP: 08007 BARCELONA. 
Tel: 93.467.32.44 Fax: 93.487.31.17 Mail: info@ruthtravel. és) la següent 
documentació: 

1. Escrit per part de l'assegurat, indicant la data i el motiu de la cancel·lació del viatge. 
 
Exemple: "Jo, .... amb DNI núm ............. notifico que en data ........ em veig obligat a cancel·lar el 
meu viatge a ............... que tenia contractat amb el Grup .......... (dates del viatge) pels següents 
motius: ...........” 
Data i signatura 

 

2. Còpia del DNI de l’assegurat o assegurats (ambdues cares). 
3. Informe mèdic complet que acrediti el diagnòstic, la data d’inici dels símptomes, evolució i 

tractament.  
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4. Còpia d’una llibreta d’estalvis on aparegui el número de compte, així com el nom del 
beneficiari del compte. Ha de ser un document bancari; no ens permeten lliurar-los el número 
de compte per escrit o per telèfon. 

 

EN EL CAS DE QUE LA PERSONA MALALTA NO SIGUI UN DELS ASSEGURATS: 
 

Còpia del llibre de família on es vegi la relació familiar entre la persona malalta i l’assegurat o 
assegurats. (Certificat de matrimoni, parentiu entre pares i fills, etc...). 
 

NOTA IMPORTANT: Aquest resum de garanties és a títol informatiu, no substituint a les 
Condicions Generals i Particulars de la pòlissa, així com les seves limitacions i exclusions, 
que prevaldran en cas de discrepància. Les condicions de la pòlissa es troben a la seva 
disposició a ERV EUROPEA D’ASSEGURANCES DE VIATGE O A RUTH TRAVEL. 
 

Barcelona, FEBRER de 2017.  


