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GEÒRGIA
TREKKING al gran Caucas
Geòrgia és una nació originada després del pas de diferents regnes i cultures que van
deixar aquí les seves petjades, un lloc a mig camí entre Àsia i Europa, encaixada entre
mars i muntanyes i amb una cultura diversa com les terres que la formen.
Tusheti és una de les regions més recòndites de Geòrgia. També una de les més
espectaculars. És una zona protegida que es troba al cor de les muntanyes del Gran
Caucas. El seu aïllament l'ha protegit dels canvis, i els costums ancestrals dels seus
habitants es conserven pràcticament intactes fins als nostres dies.
Aquest viatge ens permet conèixer els trets culturals, arquitectònics i humans més
interessants de país i inclou 6 dies de trekking a través de paisatges diversos i petites
poblacions d'alta muntanya en ple cor de les muntanyes de la regió de Tusheti.
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Dia
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Itinerari

AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO

Vol Barcelona / Tbilisi
Tbilisi
Tbilisi - Bodbe - Signagi - Tsinandali - Telavi
Telavi - Omalo (Passeig)
Omalo - Bochorna - Dochu - Jvarboseli (Trek)
Jvarboseli - Pas de Nakaicho - Chesho (Trek)
Chesho - Dano - Kvavlo - Dartlo (Trek)
Dartlo - Chigho - Diklo (Trek)
Diklo - Shenako - Omalo (Trek)
Omalo - Alaverdi - Tbilisi
Tbilisi-Excursió a Mtskheta, Gori i Uplistsikhe
Vol Tbilisi / Barcelona

Àpats

Allotjament

E/S
E/S
E/S
E/P/S
E/P/S
E/P/S
E/P/S
E/P/S
E
E
E

Hotel
Hotel
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Hotel
Hotel
-

Àpats | E: Esmorzar | P: Picnic | S: Sopar |

SORTIDA 2021

Agost:

4

Grup mínim per garantir la sortida:
sortida 6 persones  Grup màxim:
màxim 16 persones
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04 AGO | Vol Ciutat d'origen / Tbilisi
Sortida en vol regular amb destinació a Tbilisi, amb escala intermèdia. Arribada a
l'aeroport de Tbilisi, trobada amb el representant local i trasllat a l'hotel. Nit a Tbilisi.
05 AGO | Tbilisi
Esmorzar. Després de l'esmorzar tindrem unes hores de familiarització amb la capital,
ciutat multiètnica i multi religiosa, construïda
construïda al segle V al llarg de la tortuosa vall del riu
Mtkvari. Aquí es troben a prop esglésies ortodoxes, gregorianes, catòliques romanes,
sinagogues i mesquites. Començarem la visita des de l'església medieval Metekhi (segle
(
XIII); Caminarem pel centre descobrint els seus carrerons i veurem els edificis amb
balcons de fusta, típics de la ciutat que li atorguen una personalitat particular. Visitarem la
catedral de Sioni (Santíssima Trinitat, segle
s
XIII), la basílica de Anchiskhati (segle
(
VI);
Pujarem fins a la fortalesa de Narikala (segle
(
IV) que domina l'horitzó de l'nucli antic;
Continuarem explorant
nt el barri dels banys de Sofre a l'estil oriental i després visitarem el
Museu Nacional i la seva sala més important amb les obres d'or que daten des del III
mil·lenni aC Finalment, el circuit ens portarà fins a l'avinguda principal de
d Rustaveli on
veurem el Parlament i el Teatre d'òpera i ballet de Tbilissi, que li proporciona un ambient
cosmopolita. Sopar en un restaurant i allotjament a l'hotel. Nit a Tbilisi.
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06 AGO | Tbilisi - Bodbe - Signagi - Tsinandali - Telavi
Esmorzar. Després de l'esmorzar, sortirem cap a la regió de Kakheti, que és la històrica
regió de Geòrgia famosa per la seva hospitalitat i producció de vi, on es va produir vi per
primera vegada fa 8000 anys. Visitarem el convent de Bodbe, on hi ha la tomba
tom
de Sta.
Nino, qui va introduir el cristianisme a Geòrgia l'any 326. Seguirem el nostre viatge cap a
Signagi, anomenada també "la ciutat de l'amor", on el que cridarà la nostra atenció serà el
seu arquitectura conservada des del
segle XVIII amb les seves cases de
balcons decorats i una muralla de
23 torres que circumda la ciutat.
Conduirem
cap
Tsinandali
on
visitarem la casa museu de l'príncep
i
poeta
romàntic
Aleksandre
Chavchavadze (segle XIX), qui va
introduir a Geòrgia el mètode
europeu de preparació de el vi.
Visitarem la casa, on es troben els
mobles i objectes pertanyents a la
família, sent la majoria de marca
europea. A la tarda conduirem cap a
Telavi. Sopar i allotjament a casa familiar (bany privat).
07 AGO | Telavi - Omalo (Passeig)
Després de l'esmorzar, sortida cap al poble de Omalo a través d'un camí molt bonic entre
les muntanyes del Caucas, construït al 1978. A Tusheti només es pot arribar en 4x4 des de
principis de juliol fins a setembre, quan la neu s'ha fos. Es triga prop de cinc
c
hores en
recórrer els 90 quilòmetres que separen Alvani de Omalo. Pujarem fins al pas d'Abano amb
una altura de 2.950 msnm i baixarem cap al poble de Omalo, el centre administratiu de la
regió de Tusheti,, amb una altura de 1880 msnm Visitarem caminant la part alta de la vila
(Zemo Omalo) que posseeix un magnífic conjunt de torres medievals (keseloebi). Sopar i
allotjament a casa familiar (bany compartit) a Omalo.
Diferència de el nivell: ↓ ↑ 100 m
Temps de caminar: 30 min
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08 AGO | Omalo - Bochorna - Dochu - Jvarboseli (Trek)
Esmorzar a la casa familiar i sortida cap al poble de Bochorna, un dels llocs habitats
permanentment més alts d'Europa (2.345m). Seguirem el nostre camí cap al poble Dochu
que es troba a l'àrea protegida de Tusheti, a la gola de
e Gometsari. Tindrem l'oportunitat de
gaudir de les magnifiques vistes i sentir l'esperit de la pura natura. Arribarem a Jvarboseli.
Sopar i allotjament a casa familiar (bany compartit) a Jvarboseli.
Jvarboseli
desnivell: ↑ 890 ↓930
Temps de caminada: 7-8
8 hores
Distància: 21 km
09 AGO | Jvarboseli - Pas de Nakaicho - Chesho
Després de l'esmorzar sortirem cap a Chesho. Pel camí arribarem a el pas de Nakaicho a
uns 2903 msnmdes
des d'on s'obriran les
vistes panoràmiques de la impressionant
regió de Tusheti. Arribarem finalment a
Chesho, on ens semblarà que el temps
s'ha aturat. Tot i les cases i torres
danyades, la vista principal s'ha conservat
molt bé. Prendrem un pícnic durant el
camí. Sopar i allotjament a la casa familiar
(bany compartit) a Chesho.
desnivell: ↑970 ↓950
Temps de caminada: 7-8
8 hores
Distància: 18 km
10 AGO | Chesho - Dano - Kvavlo - Dartlo (Trek)
Després de l'esmorzar començarem la nostra caminada cap als pobles de Dano i Kvavlo
que, com tots els pobles de Tusheti,, són monuments històrics que daten des de l'Edat
Mitjana. Una altra vegada tindrem l'oportunitat de familiaritzar-nos
familiaritzar nos amb la natura
georgiana. El poble Kvavlo és abandonat durant l'hivern. Veurem les ruïnes d'antigues
fortaleses que s'utilitzaven no només per a defensa i protecció, sinó també per viure.
Prendrem el pícnic i després caminarem cap a Dartlo, que es troba a 2.000 msnm El poble
és conegut per les seves boniques cases amb balcons i és un dels importants tresors de
l'arquitectura medieval de Geòrgia.
Geòrgia. Tant el poble de Dartlo com altres pobles de Tusheti
són llocs ideals per a fer fotos de la Via Làctia. Sopar i allotjament a la casa familiar (bany
compartit) a Dartlo.
desnivell: ↑500 m ↓180 m
Temps de caminada: 5-6
6 hores
Distància: 15km
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11 AGO | Dartlo - Chigho - Diklo (Trek)
Esmorzar. Després de l'esmorzar començarem el recorregut cap a Diklo, que és un dels
pobles més freds de Geòrgia. Aquí es troba la frontera amb Rússia i el lloc de control i els
guàrdies fronterers hi són durant totes les
les estacions. Al poble hi ha llocs que es consideren
com a llocs sagrats i segons la regla, en certs llocs, les dones no poden entrar. Veurem la
fortalesa de Diklo que es troba al cim de la muntanya, des d'on es veu també el cim
Diklosmta (4.285m). Prendrem
Prendrem el pícnic pel camí. Sopar i allotjament a la casa familiar
(bany compartit) a Diklo.
desnivell: ↑900m ↓450m
Temps de caminada: 6-7
7 hores
Distància: 15 km
12 AGO | Diklo - Shenako - Omalo (Trek)
Després de l'esmorzar caminarem cap al poble de Shenako. Shenako és un dels pocs
pobles encara poblats en Tusheti que té vistes cap a la muntanya Diklosmta. El poble té
una sèrie dels edificis més populars de l'arquitectura georgiana i l'església de Santíssima
Trinitat de segle XIX. Dins de l'església es pot veure
veure el lloc sagrat "nishi", que és un lloc
que mostra la interrelació de l'paganisme i cristianisme. Prendrem un pícnic pel camí.
Arribarem finalment a Omalo. Sopar i allotjament a la casa familiar (bany compartit) a
Omalo.
desnivell: ↓650m ↑400m
Temps de caminada: 5-6
6 hores
Distància: 14 km
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13 AGO | Omalo - Alaverdi - Tbilisi (200 km)
Esmorzar. Després de l'esmorzar acomiadarem la meravellosa regió de Tusheti i prendrem
la famosa carretera de Tusheti per tornar
a Tbilissi. Pel camí visitarem el monestir
de Alaverdi, una de les catedrals més
altes de Geòrgia (50 m.). La catedral
actual va ser construïda al segle XI pel rei
Kvirike III de Kakheti, avui convertit en el
centre espiritual de la regió. És una
un
autèntica joia arquitectònica de Kakheti
que manté un cicle de frescs de segle XI a
l'XVII. A la tarda arribarem a Tbilissi.
Sopar Lliure. Allotjament en hotel a
Tbilissi.
14 AGO | Tbilisi - Excursió a Mtskheta, Gori i Uplistsikhe
Després de l'esmorzar sortida cap a Mtskheta, l'antiga capital del Regne de Geòrgia i ciutat
museu patrimoni de la UNESCO. Visitarem el monestir de Jvari (creu) de segle VI construït
en el mateix punt on Santa Nino va erigir una creu de fusta per celebrar la conversió
d'Iberia al cristianisme. A continuació visitarem la catedral de Svetitskhoveli, que és la
catedral més sagrada de Geòrgia, on es diu que va ser enterrada la túnica de Crist.
Després ens dirigirem cap a la ciutat de Gori,on
Gori,on farem una breu parada passant pel museu
de Stalin. Seguirem el nostre viatge cap a Uplistsikhe, l'antiga ciutat de les coves i un dels
assentaments urbans més antics de Geòrgia on descobrirem diverses estructures d'aquell
llavors: un teatre, una farmàcia i diversos palaus. A la tarda tornarem a Tbilissi. Nit a
Tbilisi.

15 AGO | Vol Tbilisi / Ciutat d'origen
A l'hora prevista, trasllat a l'aeroport i embarcament en el vol de tornada. Arribada a Ciutat
d'origen i fi dels nostres serveis.
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PREUS PER PERSONA
→ Preu en base a Habitació Doble (taxes aèries incloses)
→ Suplement Individual

1.830 €
95 €

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 18/05/2021.
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.

INCLOU
→ Vols internacionals Barcelona / Tbilisi / Barcelona (connexió intermèdia a Istanbul)
amb la companyia aèria Turkish Airlines, en classe turista (T).
→ Trasllat aeroport - hotel - aeroport.
→ Transport per carretera en vehicle privat (mida segons grup).
→ Guia experta de parla hispana.
→ Allotjaments: 4 nits a Tbilisi + 1 nit en Telavi + 2 nits a Omalo + 1 nit en Jvarboseli
+ 1 nit en Chesho + 1 nit en Dartlo + 1 nit en Diklo.
→ Dinar: 10 x esmorzar, 5 pícnic, 8 x sopar.
→ Entrades: Museu Nacional de Tbilissi, Tsinandali, Uplistsikhe.
→ Guia de muntanya a Tusheti,
Tusheti els dies indicats.
→ Transport per a les maletes, els dies indicats.
→ Vehicles 4×4
×4 de Telavi a Omalo i de Omalo a Tbilisi.
→ Taxes aèries (de carburant, aeroport, seguretat): 235 €.

NO INCLOU
→
→
→
→
→

Alimentació no especificada en l'apartat de 'ITINERARI'. Begudes.
Activitats i visites no indicades a l'itinerari.
Propines i extres personals.
Assegurances opcionals de cancel·lació i/o d'assistència en
Consultar.
Qualsevol altre concepte no indicat com inclòs.

viatge ampliat.
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VOLS PREVISTOS

DATA
04 AGO
04 AGO
15 AGO
15 AGO

TRAJECTE
Barcelona - Istanbul
Istanbul - Tbilisi
Tbilisi - Istanbul
Istanbul - Barcelona

VOL Nº
TK 1854
TK 386
TK 377
TK 1855

SORTIDA
11.45
20.40
08.50
14.40

ARRIBADA
16.15
23.55
10.20
17.20

MÍNIM PARTICIPANTS VIATGE

La realització d'aquest viatge requereix la participació d'un mínim de 6 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
viatge per no assolir el nombre mínim de
viatgers, l'agència reemborsarà tots els imports prèviament abonats en concepte del
viatge.

ALLOTJAMENTS

En aquest viatge ens allotjarem en un hotel a Tbilisi, i la resta de el viatge, en cases locals.
locals
Ubicació

Allotjament previst

Tbilisi
Telavi
Jvarboseli
Chesho
Dartlo
Diklo
Omalo

Hotel Iveria Inn
Casa familiar (bany
Casa familiar (bany
Casa familiar (bany
Casa familiar (bany
Casa familiar (bany
Casa familiar (bany

privat)
compartit)
compartit)
compartit)
compartit)
compartit)

NOTA IMPORTANT:: Les Guesthouse durant el trekking són petites i, segons la mida del
grup podria donar-se
se el cas que no es pogués assignar una habitació individual tot i haverhaver
la sol·licitat. Atès que les Guesthouse no cobren extra per ocupació individual, en cas que
això passés no tornaria cap quantitat en concepte de suplement individual.
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Les Guesthouses a Tusheti són senzilles, però estan netes i són agradables. Normalment a
la mateixa casa, viu també la família. A Omalo i Dartlo tenen 2 o 3 banys a compartir.

DOCUMENTACIÓ

Per a nacionals espanyols: Passaport en vigor amb una validesa mínima de 6 mesos.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los
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
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

Actualment,, es pot viatjar a Geòrgia des de qualsevol país de la Unió Europea amb
certificat de vacunació o test PCR negatiu, obtingut durant les 72 hores anteriors a
l'entrada a Geòrgia.
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Les persones que no estiguin vacunades s'hauran de realitzar un test PCR el tercer dia a
càrrec propi (cost aproximat 30 - 40 €). El test es pot realitzar a l'hotel, no cal anar a un
hospital.
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En aquests moments, està en vigor a tot el país el toc de queda entre les 21: 00h i les 05:
00h (no es pot sortir de l'hotel entre aquestes hores).
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,
COVID
o bé un
certificat de recuperació
ció del COVID-19.
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
inistració de l’última dosis de la pauta vacunal completa.
En el cas de certificats de prova diagnòstica d’infecció activa de COVID-19
COVID
s’hauran
d’aportar amb resultat negatiu expedits
s en les 48 hores anteriors a l’arribada a
Espanya. Les proves diagnostiques
diagnostiqu
d’infecció per a SARS-CoV-2
2 admeses per poder
tornar a Espanya seran les següents:
o
Les proves d’amplificació d’àcid nucleic molecular (NAAT), utilitzades
utilitzade per detectar
la presència de l’àcid ribonucleic (ARN) del SARS-CoV-2.
o
Els tests de detecció d’antigen
d’antigen inclosos en la llista comú de tests ràpids de
detecció d’antigen per COVID-19,
COVID
publicada per la Comissió Europea en base la
Recomanació
del
Consell
2021/C
24/01:
https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices
stics.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
ts 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
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 SARSSARS
CoV-2 i país emissor.
Qualsevol dels documents
s presentats, haurà d’estar redactat obligatòriament en espanyol,
anglès, francès o alemany.
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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
ó 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.

CLIMA

El clima a Tusheti es considera continental i la temperatura mitjana en juliol-agost
juliol
és d'al
voltant de 14-15
15 ° C, encara que cada dia pot ser molt més calenta. La temperatura
mitjana al gener i febrer és de 3-8
3 8 ° C, tot i que la temperatura pot baixar de -13 a -15 C.
La neu pot durar de 5 a 6 mesos durant l'hivern i caure a una profunditat
d'aproximadament
oximadament 2 metres. La velocitat mitjana de vent és de 7-14
14 MPS i el vent bufa
només el 10% del temps en un any.
Tusheti és, per tant, agradablement càlid a l'estiu però amb nits potencialment fredes.
fredes

DIVISES

La moneda oficial de país és el Lari Geòrgia (GEL).
El tipus de canvi és aproximadament 1 EUR = 4 GEL
A Tbilisi i en algunes altres ciutats podem canviar Euros a la moneda local, en oficines de
canvi, bancs i hotels. A Geòrgia pot resultar difícil pagar amb targetes de crèdit.
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El voltatge comú és 220 V. La freqüència és 50 Hz. Els endolls són de l'tipus:

ASSEGURANÇA DE VIATGE

Com a detall comercial de la nostra agència de viatges es regala una assegurança
d'assistència en viatge. En el següent enllaç troben tota la informació, les condicions
particulars i generals relatives a aquesta assegurança: Vacacional Complet Plus
Experiences.
A més, s'ofereix la possibilitat de contractar una assegurança opcional de viatge per un
import de 35 € per persona, que amplia les cobertures d'assistència en viatge (respecte a
les cobertures de l'assegurança d'assistència en viatge que es regala com a detall
comercial) i cobreix fins a 2.000 € de despeses de cancel·lació en els supòsits d'anul·lació
detallats a la pòlissa.
Aquesta assegurança s'ha de sol·licitar en el moment de realitzar el dipòsit per formalitzar
en ferm la reserva. En el següent enllaç troben tota la informació, les condicions
particulars i generals relatives a aquesta assegurança: VIP PLUS Experiences.
Experiences
Consulteu-nos
nos en el cas que vulguin contractar altres assegurances de viatge o cancel·lació
amb majors cobertures.
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Per a formalitzar la reserva del viatge pot trucar-nos
trucar
al telèfon: 93 454 37 03 o bé
completar el següent formulari i enviar-lo
enviar
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
e
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
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
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
facilitar 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
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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