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TEMPORADA 2021

ITÀLIA
Senderisme als volcans de Sicília i Illes Eòlies
Viatge per l'est de Sicília i les illes de Stromboli, Vulcano i Lipari. Un combinat
d'espectaculars caminades en un entorn mediterrani, aproximant-nos a fenòmens volcànics
i restes arqueològiques grecs, romans i bizantins.

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
Independents & Trekkings amb NIF B65196164, amb domicili social a Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat
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ITINERARI
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Dia
1
2
3
4
5
6
7
8

Itinerari
Vol Ciutat d'origen / Catània
Catània - Ferry Illes Eòlies - Lipari
Lipari
Lipari - Ferri a Stromboli
Ascensió al Volcà Stromboli
Stromboli - Ferri a Milazzo - Taormina - Etna
Volcà Etna
Etna - Aeroport de Catània. Vol de tornada

Àpats

Allotjament

E
E
E
E/S
E/S
E/S
E

Hotel
Hotel local
Hotel local
Hotel local
Hotel local
Refugi
Refugi
-

Àpats | E: Esmorzar | D: Dinar | S: Sopar |

SORTIDES 2021

Maig:
Agost:

9
29

Juny:
Setembre:

6
19

Juliol:
Octubre:

2
3

Grup mínim per garantir la sortida: 10 persones  Grup màxim: 16 persones
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DETALLS DE LA RUTA
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Dia 01 | Vol Ciutat d'origen / Catània
Sortida en el vol amb destinació Catània. Arribada, assistència a l'aeroport i trasllat a
l'hotel.

Dia 02 | Catània - Ferry Illes Eòlies - Lipari
Trasllat en minibús a port de Milazzo (1'30 h) per prendre el vaixell a l'illa de Vulcano.
Ascensió a el gran cràter que corona l'illa, de 391 metres d'altura. Possibilitat de gaudir
d’un bany de fang (entrada a pagar). Continuació en vaixell cap a l'illa de Lipari.
 Caminada: 3h. Desnivell ± 390 m
Dia 03 | Lipari
Al matí ruta pel sud de l'illa entre vinyes i terrasses sobre el mar, amb vistes sobre la
veïna illa de Vulcano. Tarda lliure per passejar pel centre històric de Lipari i possibilitat de
visitar el Museu Arqueològic.
 Caminada: 3,30h. Desnivell ± 300 m
Dia 04 | Lipari. Ferri a Stromboli
Trasllat al port i embarcament en ferri amb destinació a l'illa de Stromboli (1 h), on ens
vam allotjar els propers dos dies. A la tarda, excursió a la "Sciara de l'Fuoco" com a
primera aproximació a l'activitat volcànica de l'illa.
 Caminada: 4h. Desnivell ± 400 m
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Dia 05 | Ascensió a el volcà de Stromboli
Matí lliure per visitar el poble de San Vincenzo i banyar-se a les platges de sorra negra. A
la tarda, ascensió al Stromboli per admirar de nit la permanent activitat explosiva del
volcà, un autèntic espectacle. Sopar tipus picnic durant l'excursió i descens a l'allotjament.
 Caminada: 5h. Desnivell ± 924 m
Nota. L'ascensió al Stromboli està estrictament reglamentada i només és possible
amb una ascensió guiada per guies vulcanòlegs i en grups de màxim 20 persones.
En funció de l'estat del volcà, pot ser que l'ascensió no estigui autoritzada i només
es pujaria tan alt com ho permetin en el moment de el viatge.
L'activitat alternativa, en cas que l'ascensió al volcà sigui cancel·lada per motius
de seguretat, és una volta en vaixell a la nit per admirar les explosions des del
mar.

Dia 06 | Stromboli - Ferri a Milazzo - Taormina - Etna Nord
Retorn en ferri a Milazzo (3 h) des d'on ens vam traslladar en minibús a la vessant nord de
l'Etna. En ruta, parada de dues hores per visitar la magnífica ciutat de Taormina. Després
de la visita pujada en vehicle fins a Piano Provençana (1.800 m), situat a la cara nord de
l'Etna. Allotjament en refugi.

Dia 07 | Volcà Etna
partim des el refugi per admirar les últimes formacions de lava de l'erupció de l'any 2002, i
els cràters de la fractura eruptiva (La Bottoniera). Passeig a prop de la Muntanya Nero i
observació dels “fornets” de l'any 1923, en el magnífic ecosistema del Parc de l'Etna, i
continuació fins a la "Grotta de l'Lamponi" (1.700 m), un túnel de renta de gran bellesa.
 Caminada: 5h. Desnivell +350 m, -700 m
Ascensió opcional a el volcà Etna
En cas que les condicions climatològiques i vulcanòlogues ho permetin, és possible
contractar in situ l'ascensió a l'Etna, únicament possible amb un guia vulcanòleg, ascendint
en telefèric i 4×4 fins als 2900 metres i des d'aquí fins al cim (3.350 m), per després
tornar a l'allotjament.
 Ascensió a l'Etna: 6h. Desnivell +450 m, -1.450 m
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Dia 08 | Etna Nord - Catània. Vol de tornada
A l'hora acordada, trasllat a l'aeroport de Catània i embarcament en el vol de tornada.
Arribada i fi dels nostres serveis.

COMENTARIS SOBRE LA RUTA

Les excursions als cràters de l'Etna i del Stromboli estan organitzades per a grups de
màxim 20 persones acompanyades d'un guia vulcanòleg obligatori. El guia es reserva el
dret de cancel·lar l'excursió en cas de perill o prohibicions imposades per la Protecció Civil
italiana. En qualsevol cas està previst un recorregut alternatiu.

PREUS

PREUS PER PERSONA
 Preu en base a Habitació Doble (taxes aèries incloses)
 Suplement Habitació Individual
 Suplement Sortida agost 29
 Nit Extra a Catània (Habitació Doble)

1.570
250
120
80

€
€
€
€

Notes sortides i preus
Aquests preus han estat calculats en base als tipus de canvi de divises, al preu de
transport derivat cost combustible o d'altres fonts d'energia i al nivell d'impostos i taxes
sobre els serveis de viatge inclosos en aquest viatge vigents en data 01/04/2021.
Mètode de pagament
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció.
La resta 15 dies abans de l'inici del viatge.
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INCLOU
 Vols Barcelona o Madrid / Catània i tornada (connexió intermèdia a Roma), amb la
companyia aèria Alitalia, en classe turista.
 Trasllat aeroport - hotel - aeroport.
 Trasllats en minibús, ferri, tren i transport públic per a les excursions.
 Allotjaments i alimentació segons quadre d'itinerari.
 Guia de parla hispana expert a la zona.
 Guia vulcanòleg en l'ascensió al Stromboli.
 Taxes aèries (de carburant, aeroport, seguretat): 170 €.

NO INCLOU






Alimentació no especificada en l'apartat de 'ITINERARI'. Begudes.
Visites i excursions opcionals (ascensió opcional a l'Etna costa 90 € aprox.).
Propines i extres personals.
Assegurances opcionals de cancel·lació i/o d'assistència en viatge ampliat. Consultar.
Qualsevol altre concepte no indicat com inclòs.

MÍNIM PARTICIPANTS VIATGE
La realització d'aquest viatge requereix la participació d'un mínim de 10 persones.
Si no s'arriba a aquest mínim, l'agència té dret a anul·lar el viatge fins a 20 dies abans de
l'inici del viatge. En el cas que l'agència anul·li el viatge per no assolir el nombre mínim de
viatgers, l'agència reemborsarà tots els imports prèviament abonats en concepte del
viatge.

ALLOTJAMENTS
Per a aquest programa de senderisme hem seleccionat els allotjaments primant la seva
ubicació. La primera estada és en un hotel 3 * a Catània. Les següents nits són en un hotel
3 * a Lipari, el nostre camp base per recórrer les Illes Eòlies. En Stromboli, durant dues
nits més, dormirem en un hotel local 2 *. La sisena i setena nit és en un hotel local / refugi
al vessant nord de l'Etna.
Els desplaçaments dels equipatges estan contractats amb els hotels. No obstant això s'han
d'efectuar breus desplaçaments, per tant us recomanem una bossa gran amb rodes i una
motxilla per a les jornades de senderisme.
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Ubicació

Allotjament

Catània
Lipari
Stromboli
Etna

Hotel Gresi
Hotel Rocce Azzurre
Hotel Ossidiana
Refugi Etna Nord

COMPARTIR HABITACIÓ
Els preus corresponen a l'allotjament en habitacions dobles.
Es pot disposar d'una habitació individual mitjançant el pagament d'un suplement.
En cas de viatjar sol i desitjar compartir habitació amb una altra / es persona / es, pot sol·licitar-se la reserva
com "habitació a compartir".
Habitació triple: No molts establiments hotelers disposen d'habitacions triples. La majoria faciliten una habitació
doble a la qual s'afegeix un llit suplementari, quedant l'espai lliure i el confort considerablement limitats. Convé
tenir aquest aspecte clar abans de sol·licitar la inscripció en la modalitat de "habitació a compartir".

DOCUMENTACIÓ
Per a nacionals espanyols: Passaport o DNI en vigor.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los dels requisits documentals necessaris si
és el cas per a la realització del viatge.

SANITAT
Per a nacionals espanyols: No hi ha cap vacuna obligatòria.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los dels requisits sanitaris que, si s'escau,
siguin aplicables per a la realització del viatge.
En l'apartat següent es troben els requisits actualment exigits per a la realització del viatge
a causa del COVID-19.

VIATJAR EN TEMPS DE COVID
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Actualment, es pot viatjar a Itàlia amb certificat de vacunació (pauta vacunal completa),
test PCR amb resultat negatiu (obtingut en les 72 hores prèvies a l'entrada a al país), o
certificat d'haver-se recuperat de la malaltia en els últims 6 mesos.
Els passatgers han d'emplenar el formulari "European Digital Passenger Locator Form", que
es troba en aquest enllaç: https://app.euplf.eu/
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Per a la tornada a Espanya:
És obligatori complimentar el Formulari de Control Sanitari (FCS), al que es pot accedir en
l’enllaç https://www.spth.gob.es/ o mitjançant l’aplicació per a telèfon mòbil “SpTH”. El
formulari es podrà començar a omplir en qualsevol moment previ al viatge, excepte els
apartats corresponents a preguntes sanitàries, que estaran disponibles quan quedin 2 dies
per a l’arribada a Espanya. Un cop realitzada la declaració, rebràs un codi QR que és
imprescindible per poder arribar a Espanya.
A més, excepte en el cas de menors de 12 anys, s’haurà de presentar obligatòriament un
certificat de vacunació, o bé un certificat diagnòstic negatiu en COVID-19, o bé un
certificat de recuperació del COVID-19. A continuació detallem les característiques
d’aquests certificats:






En el cas de certificat de vacunació s’acceptaran com vàlids aquells emesos per
autoritats competents sempre que s’aporti a partir dels 14 dies posteriors a la data
d’administració de l’última dosis de la pauta vacunal completa.
En el cas de certificats de prova diagnòstica d’infecció activa de COVID-19 s’hauran
d’aportar amb resultat negatiu expedits en les 48 hores anteriors a l’arribada a
Espanya. Les proves diagnostiques d’infecció per a SARS-CoV-2 admeses per poder
tornar a Espanya seran les següents:
o
Les proves d’amplificació d’àcid nucleic molecular (NAAT), utilitzades per detectar
la presència de l’àcid ribonucleic (ARN) del SARS-CoV-2.
o
Els tests de detecció d’antigen inclosos en la llista comú de tests ràpids de
detecció d’antigen per COVID-19, publicada per la Comissió Europea en base la
Recomanació
del
Consell
2021/C
24/01:
https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices. El certificat de prova diagnòstica haurà
d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom del titular, data de la
presa de la mostra, tipus de test realitzat i país emissor.
En el cas de certificats de recuperació del COVID-19, s’acceptaran com a vàlids
aquells expedits per l’autoritat competent o per un servei mèdic com a mínim 11 dies
després de la realització de la primera prova diagnòstica NAAT amb resultat positiu.
La validesa del certificat finalitzarà als 180 dies a partir de la data de presa de la
mostra. El certificat haurà d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom
del titular, data de presa de la mostra, primer test diagnòstic positiu per a SARSCoV-2 i país emissor.

Qualsevol dels documents presentats, haurà d’estar redactat obligatòriament en espanyol,
anglès, francès o alemany.

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
Independents & Trekkings amb NIF B65196164, amb domicili social a Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

ITÀLIA - SICILIA

TEMPORADA 2021

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings SL Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

MOBILITAT REDUÏDA
Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s'entén com a persona de mobilitat
reduïda, 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 la situació
requereixi una atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei
posat a disposició dels altres participants en el viatge.
Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat
del viatge d'acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i
viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les característiques del mateix, hauran de
posar en coneixement de la nostra agència de viatges tal situació perquè se'ls pugui
facilitar informació precisa al respecte.

TRANSPORT
En els trasllats per les illes utilitzarem diversos tipus de locomoció.
A Sicília la majoria dels trasllats seran en vehicles privats, generalment taxis o minibusos, si
bé en alguns casos farem ús del còmode tren. A les Illes Eòlies farem servir ferris que
uneixen amb freqüència les diferents illes entre si. A les petites illes de Vulcano, Lipari i
Stromboli farem tots els desplaçaments curts a peu.
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EQUIP RECOMANAT
Per a aquest viatge aconsellem anar lleugers d'equipatge i recomanem portar:
 Bossa de viatge tova o maleta semirígida.
 Petita motxilla (25-30 litres) per portar durant el dia.
 Cantimplora de 2 litres o CamelBak d'igual capacitat.
 Roba còmoda (camises transpirables i pantalons de teixits lleugers).
 Una cosa de roba d'abric (jaqueta paravents o folre polar lleuger) per l'Etna.
 Equip en cas de pluja (impermeable, capelina o paraigua).
 Calçat específic per caminar: ha de ser sòlid, subjectar bé el peu i el turmell, i amb
sola antilliscant.
 Sabatilles esportives o calçat còmode.
 Bastons de senderisme (opcionals, han de facturar a l'avió).
 Banyador, ulleres de sol, gorra i tovallola lleugera.
 Protector solar i repel·lent d'insectes.
 Farmaciola personal amb gel desinfectant i medicaments d'ús habitual.

DIFICULTAT / CONDICIONS DEL VIATGE
El viatge està dirigit en la seva gran part, a qualsevol persona habituada a caminar, amb
l'excepció de les ascensions al Stromboli i a l'Etna, que per la seva desnivell i el tipus de
terreny sobre el qual es camina, fan de l'ascensió una mica més exigent .
Les marxes diàries oscil·len entre 3 i 6 hores la més llarga, i els desnivells poden arribar
fins als 1000 metres positius i 1450 negatius, amb algun tram de pendent una mica
pronunciat. No hi ha dificultats tècniques especials, però cal estar familiaritzat amb
caminar en un medi natural.
Tant per l'ascensió opcional a l'Etna com per a la ruta inclosa en el programa per les faldes
de la muntanya, és interessant preveure roba d'abric, gorra i fins i tot guants. A la
primavera i tardor pot haver neu a l'excursió al cim, sent la ruta una veritable ascensió
hivernal només per a muntanyencs experimentats en aquest tipus de terreny. Diverses de
les excursions són en terreny molt solt de roca volcànica. Per això, els bastons telescòpics
són molt recomanables.
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FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
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Per a formalitzar la reserva del viatge pot trucar-nos al telèfon: 93 454 37 03 o bé
completar el següent formulari i enviar-lo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

DNI

Nº Passaport

Data de Caducitat

Direcció
Tel. Contacte 1

C. Postal
Tel. Contacte 2

Població

E-mail

Data de Sortida
Tipus Habitació

☐ Individual

☐ Compartida

Assegurança opcional de viatge oferta

☐ Doble compartida amb:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomanem enviar una còpia escanejada del passaport al nostre e-mail de contacte.
Calendari de pagaments
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció, i la resta 15 dies abans
de l'inici del viatge, llevat que l'agència hagi informat d'un percentatge i calendari de
pagament diferent en la informació precontractual.
Pagament en oficina
Targeta de crèdit (Visa, Mastercard), efectiu.
Pagament en efectiu únicament per a viatges d'import total inferior a 2.500 €
Transferència bancària
 Banc: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el "Concepte" escrigui els NOMS I COGNOMS de les persones que viatjaran. Per
confirmar la inscripció al viatge haurà d'enviar per e-mail una còpia de l'ingrés o
transferència.
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra pàgina web:
https://viatgesindependents.cat/condicions-generals/
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TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
D'acord amb Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016 (RGPD), el client accepta que les dades personals que informa en aquest
document així com les que puguin ser facilitades en el futur per la mateixa finalitat, siguin
recollides i tractades per l'agència VIATGES INDEPENDENTS i TREKKINGS S.L., amb
domicili a Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Aquestes dades han estat recollides
per l'agència VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. amb la finalitat de facilitar-li la
informació precontractual d'acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i
Usuaris, i altres lleis complementàries.
El tractament de les seves dades personals s'efectua legítimament d'acord amb els articles
del RGPD:
 6.1. a El client va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
 6.1. b El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
L'afectat podrà exercitar els drets reconeguts en el RGPD i, en particular, els d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició a través d'un escrit que podrà dirigir a la seu social de
l'Agència en l'adreça indicada, amb la referència "Protecció de Dades".
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual,
precontractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de
supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.
Signatura client
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