
RT CULTURAL S.L.  Barcelona. www.rtcultural.com  Tel: 93.122.67.00    info@rtcultural.com  

"En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos proporcionados son confidenciales y forman parte de los ficheros titularidad de RT CULTURAL S.L y serán tratados con la finalidad 
de gestionar la relación comercial y contractual, para la que son necesarios, así como proporcionarle información referente a nuestros productos y servicios, vinculados directamente con la relación comercial y / o contractual que nos une, ya sea por correo electrónico, postal o fax. La contratación de nuestros 
productos puede implicar la cesión de sus datos personales a mayoristas de viajes, establecimientos turísticos, compañías de transporte, etc. En cualquier caso podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante escrito dirigido a RT CULTURAL mediante correo 
electrónico a info@rtcultural.com  junto con su identificación a través del DNI”. 

 
 

NOM I COGNOMS:   
 
DNI:                                                                                 DATA CADUCITAT DNI:                                                                     
 
DATA NAIXEMENT:                                                    NACIONALITAT:  
 
Nº  PASSAPORT :                                                        DATA CADUCITAT: 
 

ADREÇA: 

POBLACIÓ I CODI POSTAL: 

Nº TELÈFON:                                                                        Nº MÒBIL: 

E-MAIL:  

TIPUS D’HABITACIÓ:              DOBLE                     INDIVIDUAL                 TRIPLE  

SI COMPARTEIX HABITACIÓ, AMB QUI HO FA?:  
 
TÉ AL·LÈRGIA A ALGÚN ALIMENT?                NO                 SI, soc al·lèrgic a:    
 
PRECISA D’ALGÚN  RÈGIM ESPECIAL PELS ÀPATS? .................................................................... 
 

PER A REALITZAR LA INSCRIPCIÓ AL VIATGE ÉS IMPRESCINDIBLE SENYALITZAR 
QUINA OPCIÓ DE VIATGE DESITJA RESERVAR: 

720 € per persona (sense  assegurança opcional de cancel·lació )  
780€ per persona (amb assegurança opcional de cancel·lació ) 
 

1) Realitzar un primer pagament a compte de 800 o 860 € en el següent compte bancari: 
- BENEFICIARI: RT CULTURAL S.L.  
- CAIXABANK: ES94 2100 8635 7702 0015 9265 
- Indicar en la transferència: PARROQUIA DE CALELLA  + NOM VIATGERS 
2) Enviar copia PASSAPORT (no pot caducar abans de 20-07-23) + copia DNI + aquest full signat al mail : info@rtcultural.com  

 
TERRA SANTA: 11–19 GENER 2023 

 

  

  

 

 

AUTORITZO A MN. CINTO BUSQUET (ORGANITZADOR DEL 
PELEGRINATGE), A SIGNAR EL CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT 
EN EL MEU NOM I EM COMPROMETO A ASSUMIR EL CONTINGUT 
DE LES CONDICIONS  GENERALS I PARTICULARS DEL VIATGE.  
 

Data i signatura:.......................................................................................................  
 
 
HORARI D’ATENCIÓ TELEFONICA : de dilluns a divendres de 10.30 
h a 13.00 h.  Dissabtes Tancat. 
 

Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol·licitud de 
reserva, hauran de posar en coneixement de RT CULTURAL aquesta situació, a 
fi de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les 
seves característiques. O fins i tot de l'adaptabilitat de RT CULTURAL  a la 
circumstància particular del/a viatger/a. S’entén com a persona amb mobilitat 
reduida, “tota persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es 
trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, 
permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol 
altra causa de discapacitat, o per l'edat, i que dita situació requereixi una 
atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició dels altres participants en el viatge”.  
 
 
 

MARQUI LA CASELLA QUE CORRESPONGUI.  

    No, no tinc mobilitat reduïda.   

   Si, tinc mobilitat reduïda i manifesto que ha estat informat/da que 
no se’m pot garantir que els hotels, mitjans de transport i altres serveis 
inclosos en el viatge estiguin adaptats per a persones de mobilitat 
reduïda, quedant exonerada RT CULTURAL  de qualsevol responsabilitat 
que es pugui derivar d'un incompliment o compliment defectuós en la 
prestació de serveis inclosos en el viatge i que tingui com a origen 
aquesta causa. 
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