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PERÚ
Travessa Arequipa - Titicaca - Cuzco. Opció Trek Camí Inca
Situat en la seva major part a la Serralada dels Andes, Perú guarda el llegat de la
cultura Inca entre muntanyes. Aquest viatge recorre el sud de país, on es concentren els
principals jaciments arqueològics i els paratges andins més espectaculars. A partir
d'Arequipa s'inicia la travessia cap al Canó del Colca i segueix fins al Llac Titicaca,
pernoctant a la Península de Capachica. La ruta continua a través dels Andes fins Cuzco i la
Vall Sagrada dels Inques, per ascendir fins a la joia de país, el famós Machu Picchu.

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

PERÚ

TEMPORADA 2021

ITINERARI
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Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Itinerari
Vol Ciutat d'origen / Lima
Arribada a Lima. Visites
Vol Lima / Arequipa
Arequipa. Visites
Arequipa - Chivay
Chivay - Canó del Colca - Travessia de l'altiplà a Puno
Puno - Illes Uros Titino - Illa Taquile - Península de
Capachica (Llac Titicaca)
Península de Capachica - Puno
Travessia Transandina Puno - Cuzco
Cuzco. Visites
Vall Sagrada: Pisaq - Ollantaytambo. Tren a Aguas Calientes
Vall Sagrada: Machu Picchu - Aguas Calientes. Tren a
Ollantaytambo
Vall Sagrada: Salines de Maras - Moray - Chincheros - Cuzco
Cuzco. Opció Vinicunca
Cuzco
Vol Cuzco / Lima / Ciutat d'origen
Arribada a Ciutat d'origen

Àpats

Allotjament

E
E
E
E
E/D/S

A bord
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Casa local

E
E/D
E
E
E/S

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

E
E
E
E
-

Hotel
Hotel
Hotel
A bord
-

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

OPCIÓ TREK CAMÍ DE L’INCA "CLÀSSIC"
11
12
13
14
15

Cuzco - Pisaq - Ollantaytambo - Chincheros - Cuzco
Cuzco - Piscacucho. Trek al poblet de Wayllabamba
Trek Wayllabamba - Collada Warmiwañusca - Pacaymayo
Trek Pakaymayo - Wiñayhuayna
Trek Wiñayhuayna- Machu Picchu. Bus a Aguas Calientes.
Tren a Cuzco

E
E/D/S
E/D/S
E/D/S
E

Hotel
Acampada
Acampada
Acampada
Hotel

E/D/S

Acampada

E/D/S

Acampada

E/D/S

Acampada

E/S
E

Hotel local
Hotel

OPCIÓ TREK CAMÍ DE L’INCA "SALKANTAY"
11
12
13
14
15

Cuzco - Mollepata - Callacancha. Trek Soraypampa - Llacuna
Humantay
Trek Soraypampa - Pas Salkantay - Huayramachay Chaullay
Trek Chaullay - Collpapampa - Platja - Santa Teresa o
Lucmabamba
Trek Santa Teresa - Hidroelèctrica - Aguas Calientes
Aguas Calientes - Machu Picchu. Tren a Ollantaytambo.
Trasllat a Cuzco

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
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OPCIÓ SELVA: Tambopata
14
15
16

Vol Cuzco / Puerto Maldonado. Barca a Tambopata
Selva Tambopata
Barca Tambopata - Puerto Maldonado. Vols de tornada

E/D/S
E/D/S
E

Lodge selva
Lodge selva
-

E
E

Hotel
Hotel

E

-

E/D/S

Acampada
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OPCIÓ COSTA: NAZCA I PARACAS
14
15
16

Vol Cuzco / Lima. Bus a Paracas
Paracas: Excursió a Illes Ballestas, Pisco (sobrevol opcional
Línies de Nazca) - Ica
Bus Paracas - Lima. Vols de tornada

OPCIÓ TREK VINICUNCA (2 DIES / 1 NIT)
14

Cuzco - Pitumarka - Quesiuno - Pampachiri

SORTIDES 2021
Juliol:
Octubre:

1
1

Agost:
Novembre:

3, 16
1

Setembre:

3

Grup mínim per garantir la sortida: 8 persones  Grup màxim: 14 persones

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
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DETALLS DE LA RUTA
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Dia 01 | Vol Ciutat d'origen / Lima
Sortida en el vol amb destinació Lima. Nit a bord.
Dia 02 | Arribada a Lima. Visita de la ciutat
Arribada a Lima de matinada. Recepció i trasllat a l'hotel. Visita de mig dia a la ciutat colonial
i moderna. A la tarda visitarem el Museu Larco Herrera, situat al districte de Poble Lliure.
Dia 03 | Vol Lima / Arequipa
Esmorzar i trasllat a l'aeroport per embarcar en el vol a Arequipa. Arribada i trasllat a l'hotel.
Tarda lliure. Recomanem recórrer els seus carrers i visitar la Catedral, a la mateixa plaça
d'Armes i el Museu dels Altars Andins.
Dia 04 | Arequipa. Visita de la ciutat
Envoltada de volcans que arriben als 6.000 metres, se la coneix com "la ciutat blanca", pel
color de la pedra utilitzada en les seves construccions. Està situada a 2.360 metres d'altura,
als peus del Misti, i gaudeix d'un bon clima durant tot l'any. És la segona ciutat de país, amb
una població mestissa que ha estat bressol de grans escriptors, artistes i polítics.
Visita de mig dia de la ciutat: Mirador de Chilina, Capella de Sant Ignasi de Loiola, barri de
Sant Llàtzer, Convent de Santa Catalina, Església i mirador de Yanahuara. Tarda lliure.

Dia 05 | Arequipa - Chivay
Sortida cap a Chivay, població propera a el Canó del Colca, al cor dels Andes. La primera
part del trajecte transcorre per carretera per després seguir per serpentejants pistes de
muntanya i travessar una reserva de camèlids. Arribada i trasllat a l'hotel.
 recorregut: 165 km / 4 hores
Dia 06 | Chivay - Canó del Colca - Puno
Sortida de matinada cap a Creu del Còndor per pistes de terra passant pels pobles
tradicionals de Yanque, Achoma, Maca i Pinchollo.
Des Creu de el Còndor es tenen unes vistes espectaculars del canó i es poden veure
planejar còndors, les rapinyaires més grans de el món. Tornada a Chivay.
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A la tarda, sortida en bus de línia regular travessant l'altiplà, cap a la ciutat de Puno, a la
vora de llac Titicaca (3.808 m). En aquesta travessia allunyada de les rutes turístiques,
amb neus perpètues als cims i llacs d'altura, es gaudeix d'un paisatge espectacular. El
recorregut d'uns 350 km pot durar unes sis hores, depenent de l'estat de la carretera. Per
la seva aïllament, aquesta zona volcànica te encant. Durant el camí ens trobem amb la
fauna andina: alpaques, flames, vicunyes i gran varietat d'aus. Arribada a Puno a el
capvespre i trasllat a l'hotel.
 Trajecte per pista: 2 hrs aprox. / Travessia altiplà en bus: 6 hrs aprox. /
Dia 07 | Puno - Illa Uros Titino - Illa Taquile - Península de Capachica (Llac Titicaca)
A primera hora trasllat al port per recórrer en llanxa el canal principal del Titicaca, el llac
navegable més alt del món (3.800 m), amb una superfície de més de 8.000 km², en direcció
a la Península de Capachica. Durant el trajecte observem les illes d'Uros Titino (illes
construïdes en un tipus de jonc anomenat "boga"), els habitants descendeixen dels Aimaras,
el poble més antic de Sud-amèrica. Continuem cap a l'illa de Taquile per fer una caminada
per alguns dels sis sectors i penya-segats de l'illa, amb vistes a l'estany. Després ens
dirigirem cap a una de les comunitats camperoles de Llachón, Santa Maria o San Pedro,
ubicades a la Península de Capachica, on ens acomodarem en alguna de les seves
vivendes.
Després de l'esmorzar compartirem i apreciarem algunes de les de les activitats que
depenent de l'època realitzen quotidianament: preparar la terra, sembrar, collir, preparar la
llana per teixir o brodar. Caminada cap al cim del turó Auqui Karus on es troba el centre
cerimonial Inka kancha, des d'on apreciarem la immensitat de l'estany a la posta de sol.
Sopar i allotjament en cases condicionades.

Dia 08 | Península de Capachica - Puno
Després de l'esmorzar matí lliure. De gran riquesa cultural, els pobladors conserven els
seus costums ancestrals, portant una organització exemplar de l'economia basada en el
comunitari. Apreciarem activitats pròpies de l'illa. Dinar lliure i navegació de tornada a
Puno per arribar a el capvespre i trasllat a l'hotel.
Dia 09 | Travessia Transandina Puno - Cuzco
Al matí trasllat a l'estació de l'autobús transandí i inici del recorregut en bus turístic de línia
regular, travessant l'altiplà en direcció nord fins a la ciutat de Cuzco.
Realitzarem en ruta parades i breus visites als llocs de més interès: Pukará i el seu museu
lític, Raqchi i el seu temple a el Déu Wiracocha, i Andahuaylillas amb el seu "capella
Sixtina" d'Amèrica Llatina. Arribada a Cuzco i trasllat a l'hotel.
Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
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 Recorregut: 350 km / 9 hores (incloent-hi les visites)
Dia 10 | Cuzco. Visita de la ciutat i ruïnes limítrofes
Situada a 3.360 msnm, Cuzco està considerada la capital arqueològica d'Amèrica i és la ciutat
habitada més antiga de el continent. Aquesta ciutat va ser bressol i capital de l'Imperi Inca.
És ideal recórrer la ciutat a peu seguint les seves construccions en pedra de l'època inca al
costat dels edificis colonials, que donen forma i color als seus carrers.
Al matí visita dels llocs arqueològics ubicats a la perifèria de Cuzco: Tambomachay, Qenqo,
Puca Pucara i Sacsayhuaman. Tornada a Cuzco i visita de la Plaça d'Armes, presidida per la
Catedral i Coricancha o Temple de el sol (tancat diumenges al matí), on trobem les restes
de l'antic lloc de cerimònies inques.
A la tarda visita a peu de la ciutat: barri de Sant Blai, Museu Inca (tancat diumenges) i el
Mercat de San Pedro. Tornada a l'hotel.

Dia 11 | Vall Sagrada: Pisaq - Ollantaytambo. Tren a Aguas Calientes
Recorregut en bus per la Vall Sagrada dels Inques, visitant en ruta el mercat indígena i el lloc
arqueològic de Pisaq. Continuació cap al poble inca d'Ollantaytambo i visita de la fortalesa.
Sortida en tren cap a Aguas Calientes deixant enrere la serra i el paisatge que ens
acompanyava per entrar a la selva alta. Arribada a aquesta petita població termal situada als
peus del Machu Picchu.
 Trajecte amb tren: 2 hrs aprox.
Dia 12 | Vall Sagrada: Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes. Tren a
Ollantaytambo
Des d’Aguas Calientes, sortida a primera hora en bus per visitar Machu Picchu, la ciutat
perduda dels Inques, descoberta el 1911 per Hiram Binham. Tornada en bus a Aguas
Calientes i embarcament amb tren a Ollantaytambo. Trasllat a l'hotel, situat a la vall sagrat.
Opcional (a petició):
 Pujada al Huayna Picchu, el pic que es troba darrere de el gran complex.
 Pujada a la muntanya Machu Picchu, situat davant del Huayna Picchu i des d'on
s'aprecien les millors vistes de l'recinte arqueològic.

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

PERÚ

PERÚ

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

TEMPORADA 2021

Dia 13 | Vall Sagrada: Salines de Maras - Moray - Chincheros - Cuzco
Al matí, sortida per visitar les terrasses de Moray i les salines de Maras, principal
subministrament de sal per a la vall i la ciutat de Cuzco des de fa segles. En la visita a Moray
es pot veure l'antic laboratori agrícola inca, format per quatre amfiteatres o andanes de
pedres circulars concèntriques. Visita de Chinchero on es troben les restes de la hisenda reial
de Túpac Inca Yupanqui. Tornada a la tarda a Cuzco.
Dies 14 i 15 | Cuzco. Opció Trekking Muntanya Vinicunca
Dies lliures per recórrer la ciutat.
Opcional:
 Visites culturals, com el Museu Inca (tancat diumenges).
 Activitats a la vall: ràfting pel riu Urubamba, senderisme, rutes a cavall, bicicleta, etc.
 Excursions: fonts d'l'aigua Tipón i Waro, ruïnes pre-inques de Pikillakta.
 Trekking Vinicunca: informació a l'apartat 'SOBRE LES ETAPES ESPECIALS'.
Dia 16 | Vol Cuzco / Lima / Ciutat d'origen
Temps lliure fins l'hora del trasllat a l'aeroport i embarcament en vol de tornada a Ciutat
d'origen (connexions intermèdies).
Dia 17 | Arribada a Ciutat d'origen
Arribada a Ciutat d'origen i fi dels nostres serveis.

OPCIÓ TREK CAMÍ DEL INCA "CLÀSSIC"
Dia 11 | Vall Sagrada: Cuzco - Pisaq - Ollantaytambo - Chincheros - Cuzco
Recorregut en bus per la Vall Sagrada dels Inques, visitant en ruta el mercat indígena i el
lloc arqueològic de Pisaq. Continuació cap al poble inca d'Ollantaytambo i visita de la
fortalesa.
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Seguim cap a Chincheros per visitar les restes arqueològiques de la hisenda reial de Túpac
Inca Yupanqui. Continuació a Cuzco i trasllat a l'hotel.
Dia 12 | Cuzco - Piscacucho. Trek llogaret de Wayllabamba
D'hora al matí sortida en bus cap Piscacucho (2.800 m). Durant el trajecte recorrem la Vall
Sagrada dels Inques, passant per les poblacions de Urubamba i Ollantaytambo. Parada
tècnica per comprar algunes provisions i continuació fins Piscacucho. Inici del trekking a la
vora del riu Urubamba. Visita de la petita comunitat de Miskay.
A continuació començarem l'ascens cap a un petit altiplà, on podrem apreciar
l'extraordinari paisatge andí i una construcció Incaica coneguda amb el nom de Patallacta
(2.750 m), on observem algunes terrasses de cultiu que servien per alimentar viatgers de
diferents llocs que prenien aquest trajecte per arribar a Machu Picchu.
Continuem la nostra caminada a través d'una zona plena de vegetació, on és molt probable
observar al colibrí gegant. Després de 2 hores aprox., arribarem al nostre primer
campament, situat a la zona de Huayllabamba (3.000 m), petita població envoltada per
camps de blat de moro, cultius de papa i altres productes.
Aquest primer dia és normalment calorós durant l'època seca (maig a setembre), per tant
es recomana portar roba lleugera, tant com un bon protector solar i un bon barret o barret.
Acampada.
 Caminada: 10 km / 6 hores / Desnivell + 300 m / Alçada màx .: 3.000 m
Dia 13 | Trek Wayllabamba - Coll Warmiwañusca - Pacaymayo
Després de l'esmorzar iniciem la nostra caminada (1 hora) cap a la Vall de Ayapata,
conegut per la seva micro clima de vall alta andí. Continuem a través d'un sender estret,
passant per un petit pont que ens portarà a través d'un bosc ennuvolat fins al punt més alt
de Warmihuañusca (4.215 m). Durant l'ascensió observarem com canvia la vegetació i una
bella vista dels nevats paisatges andins.
Descens per una vall sinuós on és possible observar diversos tipus d'aus. Seguim la ruta
fins arribar a la vall del riu Pacaymayo (3.600 m), on es troba el nostre segon campament.
Acampada.
 Caminada: 8 km / 7 hores / Desnivell +1250 m / Alçada màx .: 4.215 m
Dia 14 | Trek Pacaymayo - Wiñayhuayna
Després de l'esmorzar iniciem l'ascens, passant per les restes arqueològiques de
Runkuracay (3.800 m). Continuem cap a la llacuna Yanacocha (Llac Negre) fins arribar a
Sayaqmarca (3.600 m), "el poble dominant", on es troben interessants ruïnes Incas des
d'on tindrem una vista panoràmica de la vall d'Acobamba. L'única forma d'accedir a
aquestes construccions és a través d'una empinada escala de pedra. Durant el recorregut
es passa per Conchamarka, un petit lloc arqueològic recentment descobert. Dinar en ruta.
Continuem ascendint fins a arribar a el primer túnel i seguim fins arribar a la tercera i
última obri, on se situa el poble de Phuyupatamarca (3.665 m), "poble sobre els núvols",
una de les ciutadelles més originals al llarg de el Camí Inca, amb terrasses de cultiu i fonts
cerimonials, a la vora d'un barranc.
Iniciem el descens per al voltant de 2.000 escales empedrats fins arribar a la ciutadella de
Wiñaywayna (2.700 m), "per sempre jove", possiblement la més atraient de tots els palaus
al llarg de el Camí Inca i últim centre urbà abans d'arribar a Machu Picchu. Arribada al
nostre últim campament. Acampada.
 Caminada: 18 km / 8 hores / Desnivell +460 m / Alçada màx .: 3.800 m
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Dia 15 | Trek Wiñayhuayna - Machu Picchu. Bus a Aguas Calientes i tren a Cuzco
Molt d'hora (04: 00h aprox.) Inici del trekking de dues hores fins a Inti Punku (2.720 m) Porta de el Sol -, des d'on es contempla la misteriosa ciutadella sagrada dels inques:
Machu Picchu (2.430 m.).
Durant molt temps es va pensar que Machu Picchu era part d'una llegenda, fins que l'any
1911, l'explorador Nord-americà Hiram Bingham la va descobrir. Situada enmig d'un bosc
tropical i amb una extraordinària ubicació, va ser sens dubte una de les creacions urbanes
més meravelloses en l'època d'auge Inca. Baixarem per realitzar un tour guiat de la
Ciutadella Inca de Machu Picchu (2 hores aprox.). Descens en bus local fins al poble
d'Aguas Calientes. A l'hora acordada tren de tornada a Cuzco. Trasllat a l'hotel.
 Caminada: 6 km / 2 hores / Desnivell +150 m, -1300 m / Alçada màx .: 2.720 m

OPCIÓ TREK CAMÍ DEL INCA "SALKANTAY"
Dia 11 | Cuzco - Mollepata - Challacancha. Trek Soraypampa - Llacuna Humantay
Sortida a primera hora en bus des de Cuzco (3.400 m) fins Mollepata (2,30 hores aprox.).
Continuació fins Challacancha i inici de l'trekking cap Soraypampa (3.900 m). Després de
l'esmorzar visitem la llacuna de Humantay (4.200 m), petit llac a peu de la glacera. La
caminada és d'aproximadament 3 hores anada i tornada. Sopar i allotjament al nostre
campament. Acampada.
 Caminada: 14 km / 5'30 a 6 hores / Desnivell +600 m / Alçada màx .: 4.200 m
Dia 12 | Trek Soraypampa - Pas Salkantay - Huayramachay - Chaullay
Al matí iniciarem el trekking cap al pas Salkantay. Ascendim durant 7 km gaudint de la
vista del nevat del Salkantay (6.271 m) fins a arribar al migdia al Pas Salkantay (4.650
m). Dinar en ruta.
Des d'aquest punt iniciarem el descens cap al segon campament durant 3 hores fins
Chaullay (2.900 m). Sopar i allotjament. Acampada.
 Caminada: 21 km / 9 hores / Desnivell +800 m, -1800 m / Alçada màx .: 4.650 m
Dia 13 | Trek Chaullay - Collpapampa - Platja - Santa Teresa o Lucmabamba
Després de l'esmorzar vam iniciar la caminada cap a la Platja (Sahuayaco), passant pel
poble Collpapampa; en el "Bosc ennuvolat" observem salts d'aigua, arbres fruiters, una
important varietat de flora i fauna i, amb sort, la famosa au anomenada el "Gallito de les
Roques". Dinar a la platja i trasllat en bus local fins a Santa Teresa o Lucmabamba
(Lucmabamba només en temporada seca, d'abril a setembre). La decisió del lloc on
acampar serà presa pel grup i proposada pel guia. Acampada.
 Caminada: 18 km / 6 hores / Desnivell -1200 m / Alçada màx .: 2.900 m
Dia 14 | Trek Santa Teresa - Hidroelèctrica - Aguas Calientes
Després de l'esmorzar sortida en transport local fins al sector conegut popularment com
Hidroelèctrica (30 minuts), seguint la ribera del riu Vilcanota (riu sagrat). Dinar i temps
lliure.
Caminada de tornada fins a Aguas Calientes. Els que ho prefereixin, poden fer el trajecte
en tren, amb el suplement corresponent. Nit en hotel.
 Caminada: 18 km / 4 hores / Desnivell -350 m / Alçada màx .: 2.900 m
Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
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Dia 15 | Aguas Calientes - Machu Picchu. Tren a Ollantaytambo. Trasllat a Cuzco
A primera hora del matí ascensió en bus o caminant fins a la Ciutat Perduda dels Inques.
Visita guiada de Machu Picchu (2 hores).
Un cop finalitzada la visita, descens en bus local fins al poble d'Aguas Calientes per agafar
el tren de tornada a Ollantaytambo. Continuació en bus cap a Cuzco. Trobada de nou amb
el grup i continuació de la ruta.
 Caminada opcional: 4 km / 2 hores / Desnivell +430 m

OPCIÓ SELVA: Tambopata
Dia 14 | Vol Cuzco / Puerto Maldonado. Reserva Tambopata
A l'hora convinguda trasllat a l'aeroport i sortida en vol a Puerto Maldonado. Recepció i trasllat
a l'embarcador. Durant el trasllat amb bus, visita de la ciutat.
Navegació pel riu Bajo Madre de Dios(4h aprox.) Amb llanxa fins al lodge. Durant la
navegació tindrem la possibilitat d'observar fauna com capibares, caimans, tortugues, agrons
i corbs marins, entre d'altres animals que habiten al llarg del riu.
Arribada al lodge. Cocktail de benvinguda i esmorzar. A la tarda el nostre guia especialitzat
ens portarà a Cocha Caiman, una petita llacuna amb una abundant presència d'espècimens
de caiman negre i caiman blanc. A final de la tarda, des de la riba del riu serem testimonis de
l'espectacular capvespre a l'Amazònia. Sopar i allotjament en cabanes.
Dia 15 | Selva Tambopata. activitats
Després de l'esmorzar, iniciarem una caminada cap a les profunditats de bosc, amb ponts per
creuar les trencades i rius. Durant el passeig observarem el bosc inundable i la varietat de
flora i fauna fins arribar a el majestuós llac Apu Victor, d'aigües cristal·lines i envoltat
d'immensos pantans i arbres gegantins.
Ascendim al Mirador Amazònic, des d'on gaudirem una vista panoràmica sobre el llac,
observant lloros, guacamais, tucans, camungos, shanshos (Hoatzin que és un tipus de gallina
silvestre d'aparença prehistòrica), garses i altres animals com caimans, tortugues, i si la sort
ens acompanya, podrem observar la llúdriga Gegant; un dels animals més espectaculars de la
selva. Tornada al lodge i dinar.
A la tarda visitarem l'Illa dels Micos, al cor de el Riu Mare de Déu, molt a prop del lodge.
Durant la caminada observarem extraordinaris paisatges, amb exuberant flora i diverses
espècies de micos en el seu hàbitat natural, com ara Maquisapa, Caputxí, Leoncillo, frare i
amb sort altres espècies d'animals, com el coati i óssos mandrosos, així com una gran
varietat de aus. Gaudirem de la posta de sol a l'illa. Tornada al lodge. Sopar i allotjament.
Dia 16 | Vol Puerto Maldonado / Lima / Ciutat d'origen
Després de l'esmorzar iniciem la tornada pel riu Bajo Madre de Dios fins a Puerto Maldonado.
Trasllat a l'aeroport per prendre el vol de tornada a Lima i connexió amb el vol de tornada a
Ciutat d'origen. Nit a bord.

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

PERÚ

TEMPORADA 2021

OPCIÓ COSTA: NAZCA I PARACAS
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Dia 14 | Vol Cuzco / Lima. Bus a Paracas
Trasllat a l'aeroport i sortida en vol cap a Lima. Recepció i trasllat a la terminal d'autobusos
per sortir en bus regular cap a Paracas. Arribada i trasllat a l'hotel.
Dia 15 | Paracas. Visita de les Illes Ballestas - Pisco - Ica
Després de l'esmorzar, trasllat al port i recorregut amb llanxa per la Reserva Marina de les
Illes Ballestas, per veure el gravat de "el canelobre", i les colònies de lleons marins, pingüins,
gavines, corbs marins i circells. Continuació a Ica.
Opcionalment, sobrevol en avioneta (convé reservar amb antelació) de les misterioses línies
de Nazca, recognoscibles únicament des de l'aire. Trasllat a Ica per visitar el seu museu i
l'oasi de Huacachina. Tornada a Paracas.
Dia 16 | Paracas - Lima. Vol de tornada a Ciutat d'origen
Tornada a Lima en bus regular (260 km / 4 hores aprox.). Trasllat a l'aeroport i sortida en vol
de tornada. Nit a bord.

OPCIÓ TREK VINICUNCA (2 dies / 1 nit)
Dia 14 | Cuzco - Pitumarca - Quesiuno - Pampachiri
Esmorzar i sortida de l'hotel a Cuzco sobre les 06: 00h del matí. Ens dirigirem a transport
turístic privat cap a la vall sud de Cuzco, passant per Urcos i la llacuna de Huacarpay cap a
la localitat de Pitumarka (3.800 m), per un paisatge de llacunes i nevats. Parada per
avituallament (aigua, menjar ...) i continuació en el nostre vehicle privat fins Quesiuno
(4.326 m), on iniciarem el trekking.
Al llarg de el camí gaudim de paisatges impressionants i fauna local com camèlids sudamericans. Després de dues hores i mitja de caminada arribarem al nostre campament a
Pampachiri (4.650 m), on ens esperarà un deliciós dinar. A la tarda disposarem de temps
lliure per aclimatar i gaudir de les esplèndides vistes de la vall i d'un paisatge únic. Sopar i
allotjament al campament. Acampada.
 Caminada: 5 km / 2'30 a 3 hores / Desnivell + 300 m / Alçada màx .: 4.750 m
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Dia 15 | Pampachiri - Turó Vinicunca
D'hora al matí ens preparem per al nostre objectiu: la cimera de l'Vinicunca (5.200 m), la
muntanya “Arcoíris” o "set colors". Al llarg de l'ascens gaudim de les vistes de l'Apu
Ausangate (6.384 m) i d'un paisatge impressionant.
Podrem arribar fins al mirador més alt (5.036 m). A mesura que el sol realitza el seu camí,
els colors del turó van canviant. Tornada a Cuzco per la mateixa ruta. Dinar inclòs.
 Caminada: 10 km / 5'30 a 6 hores / Desnivell +386 m, -486 m / Alçada màxima:
5.036 m

PREUS

PREUS PER PERSONA
 Preu en base a Habitació Doble (taxes aèries incloses)
3.250 €
 Suplement Habitació Individual (Ruta Base)
485 €
 Entrades als llocs a visitar (a pagar en destinació, total aprox.)
140 $
SUPLEMENTS OPCIONALS i EXTENSIONS
 Supl. pujada opcional Machu Picchu o Huayna Picchu (en Machu Picchu)
25 €
 Supl. Opció Trekking Camí de l'Inca "Clàssic"
415 €
 Supl. Opció Trekking Camí de l'Inca "Salkantay"
390 €
 Supl. Opció Trekking Vinicunca 2 dies (mínim 2 persones)
500 €
 Supl. Opció Trekking Vinicunca a 1 dia
115 €
 Supl. Opció Selva Tambopata
445 €
 Opció Nazca i Paracas
300 €
 Sobrevol Línies de Nazca (només en opció Nazca i Paracas) - amb
290 €
taxes incloses
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 14/06/2021.
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Per a grups menors a 8 persones, es realitzarà el mateix itinerari amb serveis regularscompartits i guies locals (sense guia acompanyant durant tot el recorregut). L'ordre de les
visites podria variar. L'allotjament en llac Titicaca és a l'illa Amantaní.
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Consultar suplement individual per a qualsevol de les opcions: Trekking Camí Inca,
Trekking Salkantay, Opció Nazca i Paracas, Opció Selva Tambopata.
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 Madrid / Lima / Arequipa i Cuzco / Lima / Madrid (connexions intermèdies), amb
la companyia aèria LAN, en classe turista reduïda.
Tots els trasllats a aeroports, ports, estacions i hotels, segons itinerari.
Transport per terra en bus regular, minibús privat i tren, segons itinerari.
Llanxes al Llac Titicaca.
Allotjament en hotels i hostals de categoria turista en habitacions dobles amb bany o
dutxa.
Cases locals sense serveis a la Península de Capachica (Llac Titicaca).
Alimentació especificada en l'apartat de 'ITINERARI.
Visites i excursions segons itinerari. Entrades per a la visita del Machu Picchu.
Guia-coordinador local de parla hispana durant tota la ruta a partir de 8 persones.
Taxes aèries (de carburant, aeroport, seguretat): 455 €.
Opció Trek Camí Inca Clàssic: 3 nits d'acampada en pensió completa (material de
càmping i cuina inclòs). Portadors de material col·lectiu, cuiner i guia local de
muntanya. Tots els trasllats.
Opció Trek Camí Inca Salkantay: 3 nits d'acampada en pensió completa (material de
càmping i cuina inclòs). Mules i traginers per al material col·lectiu i particular de cada
viatger (6 kg màxim), cuiner i guia local de muntanya. Tots els trasllats.
Opció Trek Muntanya Vinicunca: 1 nit d'acampada en pensió completa (material de
càmping i cuina inclòs). Portadors, cuiner i guia local de muntanya.
Opció Selva Tambopata: Vols Cuzco / Puerto Maldonado / Lima, lodge en pensió
completa, trasllats i excursions guiades segons itinerari.
Opció Costa Sud: Vols Cuzco / Lima, hotel a Paracas amb esmorzar, trasllats en bus
regular, excursions i visites segons itinerari.

NO INCLOU
Alimentació no especificada en l'apartat de 'ITINERARI'. Begudes.
 Visites i excursions opcionals.
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Entrades a reserves, museus i restes arqueològiques, excepte les de Machu Picchu
(que sí estan incloses). La resta d'entrades corresponen a: Lima (Convent Sant
Francesc i Museu Larco Herrera), Arequipa (Monestir de Santa Catalina, Cúpula i
Claustre de la Companyia, Bitllet turístic Canó de l'Colca), Puno (Comunitat Uros i
Comunitat Amantani), trajecte Puno - Cuzco (Pucara, Racchi i Andahuaylillas), Cuzco
(Sacsayhuaman, Qenqo, Tambomachay, Ollantaytambo, Chinchero, Moray, Catedral,
Koricancha, Salinera Maras i Museu Inca).
Propines i extres personals.
Opció Trek Camí Inca: Portador per l'equipatge de l'passatger (màxim 8 kg).
Opció Costa Sud: Taxes aeròdrom (5 USD).
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 8 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
Durant la ruta utilitzem hotels i hostals de categoria turista i turista superior.
Es poden considerar allotjaments equivalents a 3-4 *, amb habitacions dobles i bany
privat. Són hotels de poques habitacions, nets i agradables. A les ciutats solen estar en
zones cèntriques. Dins de la mateixa categoria pot haver diferències importants entre
hotels de les poblacions més turístiques - amb majors infraestructures - i les menys
visitades.
Les cases locals de la Península de Capachica (Llac Titicaca), en la comunitat de Llachón,
Santa Maria o San Pedro, són senzilles i netes, ateses per gent amable i acollidora.
Ubicació

Allotjament previst

Lima
Arequipa
Colca / Chivay
Puno
Titicaca
Cuzco

Hotel Tambo I / Casa Andina Miraflores Centre / Allpha Hotel & Suites / hotel Britania
Hotel San Agustin Posada Monestir / Hotel El Fundador / Hotel Casa Andina Standard
Hotel Casa Andina Standard / Hotel Pou de el Cel / Hotel La Casa Mamayacchi
Hotel Qalasaya / Hotel Munay Tambo / Hotel Casona Plaza / Hotel Sol Plaza
Cases locals en comunitat Capachica.
Hotel San Agustin El Dorado / Hotel Taypikala / Hotel Monasterio San Pedro / Hotel San
Agustin Internacional / Hotel San Francisco Plaza
Hotel Intipunku Alameda Inn
Hotel Mabey Urubamba / Hotel Pisonay Pueblo / Hotel San Agustin Urubamba / Hotel

Aguas Calientes
Vall Sagrada
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Selva Tambopata
Nazca i Paracas

Agustus
Ecomoamazonia Lodge / Wasai Tambopata Lodge
Posada del Emancipador / Hostal Santa Maria

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". Si hi ha altres participants de el mateix sexe que també ho hagin sol·licitat l'agència
els facilitarà l'acomodació compartida, ja sigui en habitació doble o en triple. En cas contrari s'haurà d'abonar el
suplement d'habitació individual.
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 reserva d'una habitació d'aquesta capacitat (cas que viatgin a tres
persones juntes) o de sol·licitar la inscripció en la modalitat de "habitació 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 dels requisits documentals necessaris si
és el cas per a la realització del viatge.

SANITAT
Per nacionals espanyols: No hi ha cap vacuna obligatòria. Recomanable la antitetànica.
Per a la OPCIÓ SELVA és recomanable el tractament preventiu contra la malària i la vacuna
contra la febre groga.
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.
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VIATJAR EN TEMPS DE COVID
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Actualment, es pot viatjar al Perú amb test d'antígens o PCR negatiu, obtingut durant les
72 hores anteriors a l'entrada a país.
És obligatori emplenar el formulari "Declaración Jurada de Salud y Autorización de
Geolocalización" a la pàgina: http://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/.
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.
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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 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 aquest viatge utilitzem diferents mitjans de transport durant l'itinerari.
Per a grans distàncies dos vols domèstics Lima / Arequipa i Cuzco / Lima.
Per a distàncies mitjanes busos de línia regular (conegut com a bus turístic): de Chivay a
Puno, de Puno a Cuzco i també per a l'extensió de Nazca i Paracas. Per trasllats curts
s'utilitzen mini-busos tipus Mercedes "Sprinter" en funció de la composició de el grup (8 a
20 places).

DIFICULTAT / CONDICIONS DEL VIATGE
Aquesta ruta no té cap tipus de dificultat, llevat de les molèsties que pugui ocasionar
l'altura, tot i que l'itinerari està organitzat per una adaptació progressiva a aquesta. Però tot
i així, de vegades, durant els primers dies poden aparèixer molèsties provocades pel
"soroche" o mal d'alçada (mal de cap, marejos ...).
Es pot combatre amb remeis locals com les infusions de mate de coca i la ingestió de grans
quantitats de líquid. Hi ha també alguns medicaments per pal·liar-ne els efectes. En cas de
realitzar algun trekking, consultar la dificultat específica en cada cas.
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SOBRE LES ETAPES ESPECIALS
ASCENS A EL VINICUNCA
El Vinicunca es troba a la serralada de Vicanota, a sud de Cuzco, dominada pel nevat
Ausangate (6.384 m). Els vilatans li diuen Turó Colorado, però per la seva peculiar
coloració natural, també se la coneix com a muntanya de Set Colors i muntanya Arc de
Sant Martí. La revista National Geographic la inclou entre els 100 llocs imprescindibles de
visitar.
Vinicunca (2 dies / 1 nit)
Des Cuzco, el vehicle ens porta en direcció sud fins Ananta, per un paisatge de llacunes i
nevats, parant en el poblat de Pitumarka per l'avituallament (aigua, menjar ...).
En Ananta s'inicia la caminada, ascendint fins al campament de Patamarka, als peus de
l'Ausangate. Ens instal·larem per aconseguir una bona aclimatació i gaudir de les
esplèndides vistes de la vall i les muntanyes.
Al matí següent, arribarem nostre objectiu: el cim del Vinicunca (5.200 m), gaudint durant
l'ascens de les vistes de l'Apu Ausangate. A mesura que el Sol realitza el seu camí, els
colors del turó van canviant, modificant al seu torn tot el paisatge.
Inclou trasllats, guies, pensió completa i acampada.
Vinicunca (1 dia)
Sortida de Cuzco en vehicle cap a les 5: 00h del matí, en direcció sud fins a Cusipata (2
hores). Després de l'esmorzar continuem fins a la comunitat de Phulawasi Pota, on
iniciarem la caminada. Ascens progressiu fins al primer mirador (de 4750-5000 msnm).
Continuem caminant fins al mirador final (5036 msnm), des d'on visualitzem tota la
serralada, la vall vermell i l'imponent Ausangate. Després de l'esmorzar baixem fins al
vehicle i tornem a Cuzco.
 Caminada: 8 km / 4 hores aprox.
Dificultat i condicions per al trekking:
Es camina a gran altura, per la qual cosa cal una bona aclimatació.
És imprescindible estar habituat a caminar a la muntanya, portar un bon equip i estar en
bona forma física. Els vilatans solen oferir cavalls i mules, amb diferents preus en funció
del tram i la disponibilitat.
Algunes dades pràctics:
 Altitud màxima: 5.200 metres sobre el nivell de la mar
 Altitud mínima: 3.850 metres sobre el nivell de la mar
 Clima: Alt Andí. Temperatures mínimes entre -8º C i -11º C. Temperatures
màximes entre 7º C i 14º C
 Distància a caminar: 10 km. Durada aproximada entre 5 i 7 hores
 Principals llocs de l'recorregut: Cuzco (3.400 m), Pitumarka (3.800 m), Ananta
(4.250 m), Patamarka (4.600 m), Vinicunca (5.200 m)
ASCENS A LES MUNTANYES HUAYNA PICCHU I MACHU PICCHU
Les autoritats peruanes han limitat el nombre de persones que poden accedir diàriament a
l'Huayna Picchu i a la muntanya Machu Picchu.
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Si durant la visita a les restes arqueològiques de Machu Picchu es vol ascendir a alguna de
les dues muntanyes, caldrà sol·licitar-ho en el moment de fer la reserva del viatge, per
poder garantir la plaça. Si la reserva es realitza amb més de 45 dies d'antelació, es
confirmarà en els 2-3 dies posteriors a la petició. L'import pagat no és reemborsable per
canvi ni cancel·lació.
OPCIÓ TREKKING CAMÍ DEL INCA CLÀSSIC
Les etapes es componen de caminades llargues en alçada i amb desnivells. Es necessita
estar en bona forma física i habituat a caminar en alta muntanya. Cal portar un equip de
muntanya adequat i un bon sac de dormir.
Les noves regulacions ministerials per a la conservació del tram del CAMÍ DE L’INCA
limiten el nombre de permisos per dia per a les persones que vulguin fer aquest trekking.
Aconsellem fer la reserva amb molta antelació.

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 i equipatge per a 2 nits (Aguas
Calientes i Vall Sagrada, on està limitat a 5-6 kg per persona).
 Roba còmoda per a les hores de sol fort (camises transpirables i pantalons de teixits
lleugers).
 Roba d'abric (jaqueta paravents, folre polar o anorac) depenent de l'època de l'any.
 Capa de pluja, impermeable o impermeable.
 Botes de muntanya per a les caminades i calçat còmode.
 Ulleres de sol, gorra o visera, protector solar, banyador i tovallola lleugera.
 Material fotogràfic amb piles i bateries de recanvi.
 Farmaciola personal amb gel desinfectant i medicaments d'ús habitual.
Material recomanat per als trekkings (Camí Inca Clàssic / Salkantay o Vinicunca):
 Botes de trekking sòlides i impermeables (amb sola antilliscant).
 Bastons telescòpics amb punta de goma.
 Sac de dormir d'alta resistència al fred.
 Roba d'abric: samarretes tèrmiques, pantalons de trekking, plomissol i folre polar,
gorra, mitjons gruixuts, guants, etc.
 Protector solar i labial.
 Bidó o cantimplora.
 Navalla multiusos i paper higiènic.
Nota. Als que sol·licitin portadors per a l'equip personal, se'ls lliura el dia anterior
a l'inici del trekking, una bossa / petate especial per col·locar tot el material a
transportar.
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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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