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Caminades pels desconeguts racons dels Països Bàltics
Viatge cultural i actiu recorrent les tres Repúbliques Bàltiques, descobrint el seu
patrimoni cultural i explorant alguns dels seus molts parcs nacionals. De sud a nord,
descobrirem ruïnes de fortaleses medievals amagades al bosc, caminarem per dunes a
l'istme de Curlàndia, i explorarem diferents parcs nacionals i els seus ecosistemes a través
dels seus senders equipats amb passarel·les de fusta i torres d'observació.

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
Independents & Trekkings amb NIF B65196164, amb domicili social a Diagonal 337, 08037 Barcelona
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Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Itinerari

Àpats

Allotjament

E
E
E
E

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel local

E

Hotel

E
E
E
E
E
E

Hotel
Hotel
Casa local
Hotel
Hotel
-

Vol Ciutat d'origen / Vílnius
Vílnius. Visites
Vílnius - Parc i castell de Trakai - Kaunas
Kaunas - Localitat costanera de Palanga - Klaipeda
Klaipeda - PN Istme de Curlàndia (Bicicleta) - Nida
Nida - PN Zemaitija / antiga base nuclear Saltojo
Karo - Riga
Riga. Visita ciutat i PN Kemeri
Riga - PN Gauja - Poble medieval de Cesis - Tartu
Tartu - PN Lahemaa - Altja - Vosu
Vosu - PN Lahemaa - Tallinn
Tallin. Visites
Vol Tallinn / Ciutat d'origen
Àpats | E: Esmorzar | D: Dinar | S: Sopar |

SORTIDES 2021

Juny:
Setembre:

20
5, 19

Juliol:
Octubre:

4, 25
3

Agost:

1, 15

Grup mínim per garantir la sortida:
sortida 12  Grup màxim:: 16 persones
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Dia 01 | Vol Ciutat d'origen / Vílnius
Sortida en el vol amb destinació Vílnius (connexions intermèdies). Arribada a l'aeroport i
trasllat a l'hotel.
Dia 02 | Vílnius. Visites a la ciutat
Vílnius és coneguda pels seus més de 1.200 edificis medievals i 48 esglésies. Al matí
descobrirem la ciutat i el seu centre històric declarat Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO. Recorrerem els seus carrers, observarem la seva Catedral, les esglésies de
d Sant
Pere, Sant Pau, Santa Anna i Sant Nicolau, a més del barri de Uzupis, que s'ha declarat
una República independent fa més de 20 anys. Tarda lliure.

Dia 03 | Vílnius - Parc i castell de Trakai - Kaunas
Al matí sortida cap a Trakai per visitar el seu Castell gòtic, magnífica construcció del segle
XIII, situat en una illa de l'estany Galve i unit amb la riba a través d'un pont de vianants.
Després de la visita, caminada per la ruta de natura de Varnikai seguint un sender equipat
amb passarel·les de fusta, que recorre una zona d'aiguamolls amb una gran varietat
d'espècies de líquens, molses i tot tipus de vegetació. Dinar lliure a Trakai i sortida cap a
Kaunas, considerada la segona ciutat de Lituània, que emergeix en la confluència dels
de rius
Nemunas i Neris. Visitarem el seu compacte nucli antic i descobrirem l'animat ambient
d'aquesta ciutat universitària.
Caminada: 3,5 km
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Dia 04 | Kaunas - Localitat costanera de Palanga - Klaipeda
Sortida cap al nord-oest
oest en direcció a Letònia. El trajecte és en part per les carreteres
principals i l'últim tram per carretera. Arribada a Palanga, la localitat costanera més gran
de Lituània, l'anomenada Sant-Tropez
Sant
de la costa bàltica.
Palanga és un centre
entre turístic en el qual destaca el seu Parc Botànic i al seu interior, un
palau neoclàssic que ara és el Museu de l'Ambre. Aquest palau construït pel comte Feliksas
Tiskevicius en 1897 alberga una de les majors col·leccions mundials d'or bàltic, l'ambre.
Després de la visita, dinar lliure.
Continuació cap a la tercera ciutat de país, Klaipeda, el principal port de Lituània. El seu
centre històric empedrat té un característic sabor alemany, especialment en la seva
arquitectura.
Dia 05 | Klaipeda - PN Istme
e de Curlàndia - Bicicleta i dunes - Nida
Jornada dedicada a la visita d'el Istme de Curlàndia, una de les joies de la naturalesa de
Lituània, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Es tracta d'una estreta franja
de terra que s'endinsa en el mar Bàltic i està sotmesa a l'amenaça constant de vent que
mou les dunes.
Després d'esmorzar embarcarem en el transbordador (15 min) per arribar a Smiltyne.
Entrarem al parc de Curlandia i baixarem en vehicle fins a arribar a la localitat pesquera de
Juodkrantė,
tė, on es troba la major colònia
colònia de corbs marins i bernats pescaires de Lituània.
Continuarem cap al sud en vehicle fins a arribar a la gran duna Agia. Un camí equipat
permet accedir fins al cim de la duna, des d'on es pot gaudir de les dimensions de l'istme,
l'ist
al mar Bàltic a un costat i la llacuna de Curlàndia en l'altre (30 min).
A partir d'aquí, ens trobarem les bicicletes de passeig llistes per recórrer la resta de camí
fins a la localitat de Nida. Se seguirà per un carril exclusiu per a bicis, completament
completam
pla,
que va seguint el mar. Gaudirem de el parc al llarg de la ruta, creuant boscos de pins,
aiguamolls i relaxants localitats costaneres fins a arribar a el poble de Nida. Visita de la
població pintoresca i temps lliure.
Nida ha aconseguit mantenir l'arquitectura
l'arquitectura original en gran part de les seves cases de
fusta. És el principal centre turístic de Curlandia, podent tenir durant el dia a molts
visitants (sobretot a l'estiu). És un bon punt de partida per realitzar diferents rutes de
senderisme. Nit en hotel
otel local oa la veïna localitat de Juodkrantė
Juodkrantė (segons disponibilitat).
Recorregut amb bicicleta: 20 km aprox.
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Dia 06 | Nida - PN Zemaitija / antiga base militar - Turó de les Creus - Riga
Sortida aviat al matí fins Smiltyne per agafar el ferri de tornada a Klaipeda. Conducció cap
al Parc Nacional Zemaitija, cap al llac més gran de Samogitia i parada a la seva torre
d'observació. En vehicle, continuarem escassos quilòmetres per una pista fins
fin arribar a
l'antiga base nuclear soviètica de Saltojo Karo. Recentment inaugurat, és avui un museu
que explica els anys de la guerra freda i mostra a el públic el laberint subterrani de la
secreta base militar construïda durant els anys 60.
Continuació cap
p a Riga. Parada en ruta en el Pujol de les Creus, on els pelegrins van a
dipositar creus i rosaris des del segle XIV, com a signe d'identitat religiosa i nacional.
S'estima que actualment al turó hi ha més de 50.000 crucifixos. Arribada a la capital de
Letònia i allotjament.

Dia 07 | Riga - Parc Nacional Kemeri - Riga
Matí dedicat a visitar la ciutat de Riga, la major i més cosmopolita de les tres capitals
bàltiques. Descobrirem el seu centre històric i el barri que concentra la major col·lecció
d'edificis Art Nouveau. El centre històric de la ciutat i part dels barris que l'envolten van ser
declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1997. Temps lliure per dinar. A la
tarda visita de el Parc Nacional de Kemeri, un dels més grans a Letònia que ofereix als
visitants una àmplia gamma d'oportunitats per a recrear-se
recrear e en la natura. El Parc Nacional
Kemeri és un gran lloc per a fotògrafs i amants de la natura.
Es tracta d'un espai Natura 2000 que es distingeix per la seva alta biodiversitat: l'erm de
Kemeri, ric en llacs pantanosos; gairebé tots els tipus de boscos característics
característics de Letònia;
praderies on pasturen tant animals de bosc com vaques i cavalls salvatges; tres grans
llacs, les aigües àmplies i tranquil·les, a part de ser agradables a la vista, creen una
meravellosa sensació de pau. Des del segle XVIII, en què es va crear el Balneari de
Kemeri, gent de tot Europa ve a gaudir de les seves deus de sulfur d'hidrogen i banys de
fang. De les diverses rutes equipades que ofereix el parc, realitzarem l'anomenada Kemeri
Raised Bog, que concentra magnífics boscos, aiguamolls,
aiguamolls, llacs i passarel·les de fusta per a
recórrer-los.
los. Retorn a última hora a Riga.
Caminada: 3,4 km
Dia 08 | Riga - Parc Nacional Gauja - Poble medieval de Cesis - Tartu
Sortida cap a la localitat de Sigulda, porta d'entrada de el parc de la Vall de l'Gauja, creat
per protegir l'excepcional bellesa de la regió. Ens dirigim directament a la zona de les
grutes de Gutmanis, on tenen origen les més cèlebres llegendes de la història dels Livones.
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Des d'aquí vam començar la nostra caminada envoltant la vall
vall de Vikmeste fins arribar a el
Castell de Turaida. Visita de l'recinte i continuació de la nostra caminada de descens fins al
vehicle. Seguim cap al poble medieval de Cesis. Visita del seu castell medieval, residència
de l'mestre de l'Ordre de Livonia entre
entre els segles XIII i XV. Continuació cap a la ciutat de
Tartu, ja en terres estonianes.
Caminada: 4,3 km

Dia 09 | Tartu - Parc Nacional Lahemaa - Altja - Vosu
Matí dedicat a la visita de la ciutat de Tartu, la més antiga de la regió de l'Bàltic i la segona
major d'Estònia, una ciutat intel·lectual i idealista. Continuació cap a l'extrem nord de país,
fins a la localitat costanera de Altja.
Entrada al Parc Nacional d'Lahemaa, que es troba situat 70 km a l'est de Tallin, i que va
ser el primer parc
c nacional de la Unió Soviètica. Una suau caminada ens permetrà gaudir
de la costa nord d'Estònia i observar les cases tradicionals d'aquest poble de pescadors.
Continuació fins Vosu.
Caminada: 3 km
Dia 10 | Vosu - Parc Nacional Lahemaa - Tallinn
Sortida cap a la casa pairal de Palsme, una de les més importants a Estònia. El seu
immens recinte està completament restaurat i fent una passejada descobrirem les cases
d'hostes, una taverna, un hotel, un pou i un pavelló. Continuem fins a la ruta de
senderisme
erisme "el pantà de Viru" per fer una caminada a prop de la plataforma d'observació.
La ruta de Viru Bog es fa a través d'un camí de fusta que travessa el pantà, el que ens
permet veure perfectament com és i com són els voltants. Es va caminant entre arbres,
arbre
però a mesura que avances vas deixant-los
deixant los enrere i et vas endinsant a poc a poc en
l'aiguamoll. Durant tota la ruta hi ha cartells informatius on s'explica orígens i
característiques sobre la seva fauna i flora, i sobre com ha anat evolucionant el paisatge
paisa
al
llarg dels anys. Sortida cap a Tallin.
Caminada: 6 km
Dia 11 | Tallin. Visita de la ciutat
Dia dedicat a visitar la ciutat de Tallin, barreja encantadora de la tranquil·litat medieval i
de la vida urbana moderna. El casc vell medieval emmurallat és un lloc molt viu amb
botigues, galeries, mercats i restaurants a l'aire lliure.
La visita ens porta a conèixer, entre altres llocs, el Castell
Castell de Toompea, la Catedral del
Dom, la Catedral d'Alexander Nevsky i l'Ajuntament.
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A la tarda excursió a el Parc de Kadriorg, originàriament anomenat Catherinethal (Vall de
Catalina), un parc arbrat situat a escassos 2 km de la Ciutat
Ciutat Vella. S'estén al voltant del
magnífic palau barroc de segle XVIII construït com a residència d'estiu per
pe Pere el Gran i
alberga gran quantitat de petits museus, monuments històrics i galeries d'art, com el
Museu d'Art Kumu (entrada) que acull la col·lecció més gran de art estonià en un edifici de
pedra calcària, vidre i coure i el Museu Mikkel.
El parc s'estén
tén 1,5 km des del seu extrem sud-oest
sud
fins al nord-est
est i és una destinació
popular i atractiu per passejar entre arbres, estanys i estàtues com la de Friedrich Reinhold
Kreutzwald, autor de 'Kalevipoeg', considerada l'obra fundadora de la literatura estoniana.
eston

Dia 12 | Vol Tallinn / Ciutat d'origen
Temps lliure i a l'hora acordada, trasllat a l'aeroport per embarcar en el vol de tornada.
Arribada i fi dels nostres serveis.

PREUS

PREUS PER PERSONA
→ Preu en base a Habitació Doble (taxes aèries incloses)
SUPLEMENTS
→ Suplement Habitació Individual

1.580 €
350 €

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.
Preus basats en vols de la companyia Air Baltic des de Barcelona i Madrid. Consultar
sortida des d'altres aeroports.
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.
Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
Independents & Trekkings amb NIF B65196164, amb domicili social a Diagonal 337, 08037 Barcelona
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INCLOU
→ Vols internacionals Ciutat d'origen / Vílnius i tornada des de Tallin, amb la companyia
Air Baltic, en classe turista.
→ Minibús o Van per als trasllats de l'aeroport i els trasllats per terra.
→ Allotjaments i alimentació segons apartat d'itinerari.
→ Guia acompanyant de parla hispana durant tota la ruta.
→ Excursions, visites i entrades als monuments descrits a l'itinerari.
→ Bicicletes - excursió dunes de Nida.
→ Taxes aèries (de carburant, aeroport, seguretat): 150 €.

NO INCLOU
→
→
→
→

Alimentació no especificada en l'apartat de 'ITINERARI'. Begudes.
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 12
12 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

Als Països bàltics hi ha una bona oferta
oferta d'allotjaments. Utilitzarem allotjaments equivalents
a 3 * en habitacions dobles amb bany privat. A les grans ciutats es va a tenir en compte la
seva ubicació, propera a casc antic. Quan definim un hotel a una de les capitals, ben
situat, ens referim que es troba al centre de la ciutat però no dins de casc antic. Dins els
nuclis antics, els allotjaments acostumen a tenir poca capacitat, i són poc pràctics per
accedir amb el nostre vehicle.
L'allotjament de Nida és un hotel local senzill, tipus hostal. Encara que es perd una mica de
confort, es guanya a el poder gaudir de la localitat principal de l'Parc de Curlandia. En
algunes sortides l'allotjament serà a la veïna localitat de Juodkrantė,
Juodkrant en comptes de Nida.
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A la localitat de Vosu, dins el parc de Lahemaa, pernoctarem en una casa local tradicional
amb habitacions dobles i individuals, però amb banys a compartir.
Ubicació

Allotjament previst

Vílnius
Kaunas
Klaipeda
Nida o Juodkrantė
Riga
Tartu
Vosu (PN Lahemaa)
Tallinn

Hotel Ibis Vilnius Center
Hotel Metropolis
Hotel Ibis Aurora
Hotel Local / Hotel Azuolynas
Hotel Ibis Style
Hotel Dorpat
Alberg
hotel Bern

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
sol·licitar
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
specte 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
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.
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VIATJAR EN TEMPS DE COVID

Actualment,, es pot viatjar a Lituània amb test PCR negatiu, obtingut durant les 72 hores
anteriors a l'entrada a país, o amb certificat d'estar vacunat. També es pot entrar amb
certificat d'haver passat la malaltia en els últims 6 mesos.
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Els viatgers han d'emplenar aquest formulari: https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form
Recentment, les fronteres terrestres entre les diferents Repúbliques
Repú liques Bàltiques s'han tancat
al turisme,, encara que s'espera que tornin a obrir amb normalitat.
Cal fer una prova PCR dins de les 72 hores anteriors a l'arribada a Espanya. El cost de
l'anàlisi clínica anirà a càrrec dels viatgers.
Per tornar a Espanya cal emplenar el Formulari de control sanitari del Ministeri de Sanitat.
Al formulari s’accedeix a través d'aquest enllaç: https://www.spth.gob.es/.
https://www.spth.gob.es/ Existeix també
la possibilitat de descarregar-se
descarregar
al telèfon mòbil l'aplicació creada per a aquests tràmits
"spth" (Spain Travel Health). Un cop realitzada la declaració, rebràs un codi QR que has de
mostrar a l'aeroport per embarcar en el vol de tornada.

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
ia 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

El vehicle previst durant els trajectes per terra és un minibús de 19 places.
Atès que els vols d'arribada el primer dia són majoritàriament tard de nit, s'ha modificat el
dia 2 de programa per tenir temps de visitar la ciutat de Vílnius.
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Les distàncies a recórrer en aquest viatge no són molt llargues, encara que de vegades cal
coordinar bé les entrades i sortides a les grans ciutats per evitar hores punta de trànsit. El
dia 6 de programa és la jornada més llarga de trasllats, de Nida fins Riga (6 hores aprox.).
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GUIES

Per a aquesta ruta tindrem 3 guies locals de parla hispana, un per a cada país que visitem.
A part dels guies de parla hispana que ens acompanyaran de punt a punt, en alguns parcs
nacionals tindrem guies puntuals, que ens il·lustraran sobre l'entorn. Aquests guies dels
parcs seran de parla anglesa i el guia acompanyant serà l'encarregat de realitzar
realitza la funció
de traduir.

EQUIP RECOMANAT

Per a aquest viatge aconsellem anar lleugers d'equipatge i recomanem portar:
→ Bossa de viatge tova o maleta semirígida.
→ Petita motxilla (20-25
25 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).
→ 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.
d'insec
→ Farmaciola personal amb gel desinfectant i medicaments d'ús habitual.
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DIFICULTAT / CONDICIONS DEL VIATGE

Aquest viatge combina visites culturals amb naturalesa al llarg dels tres països visitats. No
es requereix cap preparació física especial, encara que és una proposta de viatge actiu. Es
presenta una caminada gairebé cada dia de ruta.
Es tracta de caminades molt senzilles dins els parcs nacionals, aptes per a tothom. La
majoria de les caminades són circulars i no molt llargues. Si algú
algú no pogués realitzar
alguna d'elles, pot esperar-se
se en el punt de sortida, sense haver de perdre contacte amb el
grup.
RUTA AMB BICICLETA PER CURLANDIA
Una de les millors formes de visitar l'istme de Curlàndia és amb bicicleta. Hi ha un carril
bici que el recorre de cap a cap, que forma part de la ruta 10 de Eurovelo.
Equipats amb bicicletes de cicloturisme i cascs, anem a recórrer els 20 quilòmetres que
hem seleccionat de tot el trajecte. Considerem que és un tram sense desnivell, fàcil i que
resumeix i concentra l'essència de parc. La durada de la ruta és d'unes 3 hores. L'arribada
serà a la localitat de Nida, on passarem la nit.
En el cas que algú no vulgui realitzar aquesta activitat, podrà dirigir-se
dirigir
directament en
vehicle a Nida. Aquesta localitat turística, centre principal de parc, té multitud d'activitats a
realitzar. Hi ha alguns museus i cases antigues de pescadors per visitar, senders circulars
que pugen al turó més alta o recórrer el passeig marítim i gaudir de les vistes.
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FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
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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
argeta 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
ili 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
Consumid
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
div
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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