
             LA RUTA DEL NORD I L’ANTIGA ABYSINIA                

             UN VIATGE MONUMENTAL, PAISATGÍSTIC I ESPIRITUAL  

               PATRIMONI DE LA HUMANITAT  

 DIA: 14 de gener 2018                                  LLOC: Aeroport de Barcelona (T1)                                       HORA: A concretar 

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita d’Addis Abeba amb entrada al Museu Nacional · Visita 

d’Axúm amb entrada a l’Església de Santa Maria de Sión · Visita 

del Temple de Yeha · Visita de Gondar amb entrada a l’Església de 

Debre Birhan Selassie i als Banys del Rei · Sortida nocturna per a 

la Festa de les Processons a les Esglésies de Gondar (EPIFANIA) · 

Visita de la Piscina de Fasilides · Visita del Parc Nacional de les 

Muntanyes Simien · Excursió amb Vaixell pel Llac Tana i les seves 

illes · Visita de les Catarates del Nil Blau · Visita de Lalibela i les 

Esglésies Rupestres (Vuitena Meravella del Món i Patrimoni 

Mundial de la UNESCO) · Visita dels Monestirs-Cova de Yimrehane 

Kirstos i Nakuto Leab · Visita de l’Església Semi-Monolítica 

d’Asheten Mariam · Espectacle de l’Home de les Hienes a Harar · 

Visita de Harar (Patrimoni Mundial de la UNESCO) amb entrada a 

la Casa de Ras Teferí, la Casa-Museu del poeta francès Arthur 

Rimbaud i a una Casa Tradicional dels Hareri 

    ETIÒPIA  
          I LES FESTES DE L’EPIFANIA  

Del 14 al 27 de gener del 2018 

KULTURALIA VIATGES 

14/01  Barcelona - Addis Abeba (via ciutat europea) 

15/01  Addis Abeba, visita de al ciutat 

16/01  Addis Abeba - Axúm, visita de la ciutat  

17/01  Axúm i el temple de Yeha - Gondar  

18/01  Gondar i les Festes de l’EPIFANIA 

19/01  Gondar i el Parc Nacional de les Muntanyes Simien   

20/01  Gondar - Bahir Dar, el Llac Tana i les Catarates del Nil Blau   

21/01  Bahir Dar - Lalibela i les esglésies rupestres (UNESCO) 

22/01  Lalibela i els monestirs-cova 

23/01  Lalibela, Asheten Mariam i les esglésies rupestres  

24/01  Lalibela - Harar  

25/01  Harar, visita de la ciutat (UNESCO) 

26/01  Harar - Addis Abeba - Barcelona (via ciutat europea) 

27/01  Barcelona   

EL PREU INCLOU: 

Vols intercontinentals anada i tornada en classe turista 

Vols domèstics segons itinerari  

Taxes Aèries 

Trasllats en la destinació amb autocar privat 

Assegurança d’Assistència en Viatge  

Hotels/Lodges 5*/4*/3*Sup 

Viatge amb Règim de Pensió Completa (segons itinerari) 

Àpats del primer i últim dia a bord de l’avió 

Guia local de parla hispana durant tot el circuït  

Guia acompanyant des de Barcelona  

Excursions, Visites i Entrades indicades a l’itinerari  

1 Ampolla d’aigua mineral per persona i dia  

Grup mínim 16 participants  
 

EL PREU NO INCLOU: 

Begudes 

Visat Turístic: 50 USD pp, a pagar en efectiu a la destinació. 

Àpats en els vols domèstics  

Propines generals (guies, xofers i maleters): 50 EUR pp, a pagar 

en efectiu abans de la sortida. 

Taxes per a ús de càmera de fotos o vídeo  

Assegurança opcional de Cancel·lació (*) 

       (*) a contractar amb la primera paga i senyal. 

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Indicat 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  
www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

En aquest viatge pel Nord d’Etiòpia descobrirem ciutats històriques com Axúm, Lalibela, Gondar, Bahir Dar i Harar, viatjant a 

temps antics d’espiritualitat on els més increïbles misteris del Cristianisme foren protegits. El bonic entorn natural del Nord 

d’Etiòpia amb les seves impressionants cadenes muntanyoses ens ofereix una oportunitat única d’endinsar-nos en un dels 

paisatges més majestuosos del continent africà.  

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 

3.795 € 

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  300 € 
Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  85 € 



ETIÒPIA 

I LES FESTES DE L’EPIFANIA  

Del 14 al 27 de gener del 2018 

KULTURALIA VIATGES 

14/01  BARCELONA - ADDIS ABEBA (vol intercontinental) 

Presentació a l’Aeroport de Barcelona. Facturació dels equipatges i sortida amb un vol intercontinental cap a 
Addis Abeba (via ciutat europea). Sopar a bord. Nit a bord.  

 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

15/01  ARRIBADA A ADDIS ABEBA I VISITA DE LA CIUTAT  

Arribada de bon matí a l’Aeroport d’Addis Abeba, assistència per part dels nostres corresponsals i trasllat a 
l’hotel. Acomodament a les habitacions i descans. Dinar a l’hotel. A la tarda, visitarem la ciutat, tot descobrint els seus 
racons i el seu encant. El nom d’Addis Abeba prové de l’amàric (llengua oficial) i significa “flor nova”. L’actual capital 
etíop fou fundada el 1887 per Menelik II a la falda de la Muntanya Entoto i és una de les capitals més altes del planeta 
(2.500m). El lloc fou escollit per l’existència d’aigües termals i per la deforestació de les antigues capitals etíops. Addis 
Abeba és una acolorida ciutat que ofereix llocs molt singulars com Piazza, el barri colonial dels italians, Merkato, un 
dels mercats més grans d’Àfrica, i el Museu Nacional, on podrem trobar una rèplica de Lucy, l’àvia de la Humanitat. En 
acabat, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.  

 
16/01  ADDIS ABEBA - AXÚM (vol domèstic) I VISITA DE LA CIUTAT 

Esmorzar a l’hotel i trasllat a l’Aeroport d’Addis Abeba per a sortir amb un vol domèstic cap a Axúm. Visitarem 
aquesta ciutat, la més antiga de les ciutats històriques del nord d’Etiòpia (s. IV a.C.). L’imperi Axúmita arribà a abarcar 
el sud d’Arabia Saudí, Yemen, Eritrea, Yibuti i el nord del Sudan. Visitarem l’Església de Santa Maria de Sión (on es 
troba custodiada l’Arca de l’Aliança), el Parc de les Esteles (enormes monuments funeraris), l’Obelisc, les Tombes 
Reials i els Banys de la Reina de Saba. Dinar a l’hotel. A la tarda, acabades les visites, tornada a l’hotel. Sopar i 
allotjament a l’hotel.  

 
17/01  AXÚM I EL TEMPLE DE YEHA - GONDAR (vol domèstic) 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap al nord-est per a vistar el Temple de Yeha, amb una antiguitat d’almenys 2.500 anys, 
que atrau nombrosos arqueòlegs. És sorprenent el bon estat del temple de pedra que compta amb 12 metres 
d’alçada. Després de les visites, tornada a Axúm i dinar a l’hotel. A la tarda, trasllat a l’Aeroport d’Axúm per a sortir 
amb un vol domèstic cap a Gondar. Trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.  

 
18/01  GONDAR I LES FESTES DE L’EPIFANIA  

Esmorzar a l’hotel i trasllat a l’Aeroport d’Axúm per a sortir amb un vol domèstic cap a Gondar, antiga capital del 
país en l’època medieval. A Gondar visitarem els increïbles castells medievals amb influència àrab, portuguesa i hindú, 
l’Església de Debre Birhain Selassie, famosa pels seus acolorits frescos, i els Banys del Rei Fasilides. Al migdia, dinar a 
l’hotel. A la tarda, assistirem a la Festa de les Processons de les Esglésies de Gondar, com a celebració de l’EPIFANIA, 
on multitud de gent passa la nit cantant i celebrant. Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.  

 
19/01  GONDAR I EL PARC NACIONAL DE LES MUNTANYES SIMIEN  

Esmorzar a l’hotel i sortida de bon matí per a visitar la Piscina de Fasilides, on es commemora el baptisme de 
Jesús. Tot seguit, sortida en direcció al poble de Debark, on es troben les oficines centrals del Parc Nacional de les 
Muntanyes Simien. Visitarem aquest meravellós parc i ens traslladarem fins a Sankaber, el primer campament 
del parc. Durant el trajecte obtindrem la nostra primera impressió de la magnitud i bellesa d’aquesta regió situada en 
un altiplà i, potser, podrem tenir la nostra primera trobada amb exemplars dels babuïns “Gelada”, espècie endèmica 
del parc, així com del gegant trencalòs “Lammergyer”, rugent al cèl. Dinar en ruta. Acabades les visites, tornada a 
l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.  

 
20/01  GONDAR - BAHIR DAR, EL LLAC TANA I LES CATARATES DEL NIL BLAU 

Esmorzar a l’hotel i sortida per carretera cap a Bahir Dar, ciutat situada a tan sols 182 km de Gondar. Bahir Dar 
està ubicada a la vora sud del Llac Tana, el llac més gran d’Etiòpia i font del Nil Blau. Farem un recorregut en vaixell 
pel Llac Tana i les seves illes. Algunes de les illes estan habitades amb monestirs i tombes d’antics emperadors. 
Coneixerem les evocadores llegendes que es basen en fets històrics però que han anat cobrant fantasia al llarg del 
temps. Al migdia, dinar a l’hotel. A la tarda visitarem les cèlebres Catarates del Nil Blau i gaudirem d’un agradable 
passeig en un entorn natural espectacular. Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel. 

 
21/01  BAHIR DAR - LALIBELA (vol domèstic) I LES ESGLÉSIES RUPESTRES  

Esmorzar a l’hotel i trasllat a l’Aeroport de Bahir Dar per a sortir amb un vol domèstic cap a Lalibela, anomenada 
“La Segona Jerusalem”. Lalibela és considerada la Vuitena Meravella del Món per les seves esglésies tallades en roca i 
és declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO pel seu conjunt d’onze esglésies rupestres excavades en 
basalt gris i labrades en arenisca vermellosa entre el segle XI i el XIII. Malgrat ser la primera destinació turística del 
país, la seva gent s’aferra a l’estil de vida tradicional. Dinar a l’hotel. A la tarda, visitarem el primer conjunt d’esglésies 
rupestres. Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.  

 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  
www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 



Del 14 al 27 de gener del 2018 

KULTURALIA VIATGES 

22/01  LALIBELA I ELS MONESTIRS-COVA 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap al nord de Lalibela per a visitar Yimrehane Kirstos, monestir del segle X on 
començà la dinastia dels Zague. Precisament, el nom del monestir fa referencia al mateix rei que el va fundar. Es 
tracta d’un monestir construït dins d’una cova, amb fusta i marbre, i que es conserva en perfecte estat. Al voltant del 
monestir podrem veure també en perfecte estat les mòmies dels cristians que s’hi han dipositat durant diversos 
segles. Dinar en ruta. A la tarda, vistiarem Nakuto Leab, un altre monestir construït dins d’una cova. En acabat, 
tornada a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.  

 

  
 
  
 
 

 
 
  
 
   
 
  
 
  
 

23/01  LALIBELA, ASHETEN MARIAM I LES ESGLÉSIES RUPESTRES  

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí cap a Asheten Mariam per a visitar l’Església Semi-Monolítica que està 
situada al turó, gaudint alhora de meravelloses vistes des del cim. Dinar a l’hotel. A la tarda, visitarem el segon 
conjunt d’esglésies rupestres a la ciutat de Lalibela. Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel. 

 
24/01  LALIBELA - DIRE DAWA (vol domèstic) - HARAR 

Esmorzar a l’hotel. Trasllat a l’Aeroport de Lalibela per a sortir en un vol domèstic cap a Dire Dawa (via Addis 
Abeba). Arribada a l’Aeroport de Dire Dawa i sortida cap a Harar. Trasllat a l’hotel. A la nit assistirem a l’espectacle de 
l’Home de les Hienes. Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel. 

 
25/01  HARAR, VISITA DE LA CIUTAT 

Esmorzar a l’hotel. Avui dedicarem el dia a visitar Harar, ciutat medieval emmurallada a l’est del país amb cinc 
portes i la capital de la Regió de Harari. Està situada al cim d’un turó, a la zona oriental de l’extensió de l’altiplà 
d’Etiòpia, a uns 500 km d’Addis Abeba i amb una elevació de 1.885 metres. Harar fou declarada Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO el 2006, reconeixement del seu patrimoni cultural. Se la considera “la Quarta Ciutat 
Santa de l’Islam” amb 82 mesquites, tres de les quals daten del segle X. Durant segles, Harar ha sigut un important 
centre comercial, amb rutes comercials que la uneixen amb la resta d’Etiòpia, la Banya d’Àfrica, la Península Aràbica 
i, a través dels seus ports, amb la resta del món. Harar és també famosa pels seus distintius cafès naturals processats 
que porten el mateix nom. Visitarem la Casa de Ras Teferí (l’últim emperador), on va néixer, la Casa-Museu del poeta 
francès Arthur Rimbaud (1879) qui, en realitat, va deixar la poesia per a dedicar-se al comerç d’ivori, cafè, or o 
qualsevol altre producte que aconseguís per algun bescanvi d’alguna mercaderia europea. Passejarem pels seus 
carrers d’influència otomana, que estan considerats com un museu a l’aire lliure. També visitarem una Casa 
tradicional dels Hareri per a apreciar com decoren les seves cases i per a conèixer el seu estil de vida. Al migdia, 
dinar a l’hotel. A la tarda, acabades les visites, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel. 

 
26/01  HARAR - DIRE DAWA - ADDIS ABEBA (vol domèstic) - BARCELONA (vol intercontinental) 

Esmorzar a l’hotel. Trasllat a l’Aeroport de Dire Dawa per a sortir amb un vol domèstic cap a Addis Abeba. Dia 
lliure a la capital per a continuar amb les visites, descansar o fer les últimes compres. Dinar en un restaurant local. Al 
vespre, sopar de comiat en un restaurant típic amb música folclòrica. Trasllat a l’Aeroport d’Addis Abeba, facturació 
dels equipatges i sortida amb un vol intercontinental cap a Barcelona (via ciutat europea). Nit a bord.  

 
27/01  ARRIBADA A BARCELONA  

Esmorzar a bord. Arribada a mig matí a l’Aeroport del Prat. Recollida dels equipatges. Final del viatge i dels 
serveis, tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta espectacular ruta per Etiòpia.   

 

*L’ORDRE DE LES VISITES ÉS SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIÓ EN FUNCIÓ DE LA DISPONIBILITAT O PER  

RAONS LOGÍSTIQUES, RESPECTANT EN TOT CAS EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL VIATGE. 

 

*Cal Passaport original amb una vigència mínima de 6 mesos i amb almenys 2 pàgines en blanc a efectes de visat.   

*Consultar Condicions Sanitàries. 

 
 

PLA DE VOLS INTERCONTINENTALS PROVISIONAL (ETHIOPIAN AIRLINES)  
 

14/01/18 BARCELONA - ROMA 18:25 - 20:10  
14/01/18 ROMA - ADDIS ABEBA 23:00 - 06:40(+1) 

 
27/01/18 ADDIS ABEBA - ROMA 00:10 - 04:30  
27/01/18 ROMA - BARCELONA 09:05 - 10:55  

ETIÒPIA 

I LES FESTES DE L’EPIFANIA  

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  
www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 



ETIÒPIA  
I LES FESTES DE L’EPIFANIA 

 

 

 

 

 

CONDICIONS DE RESERVA 
 
 

RESERVES: 

- Les inscripcions s’hauran d’efectuar al  Tel. 93 496 14 67 o bé al correu electrònic  info@kulturalia.es  

- Les reserves es faran respectant l’ordre d´inscripció i en les dates indicades. 

- El nombre d’habitacions individuals és molt limitat.  

- Viatge amb un aforament limitat a 25 places.  

- Grup mínim de 16 participants.  

- L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la paga i senyal.   

 

- IMPORTANT: En aquest viatge es requereix PASSAPORT original amb una vigència mínima de 6 mesos i 
amb almenys dues pàgines en blanc a efectes del Visat (a tramitar en destinació).   

 
 

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS:  

- Caldrà abonar un import de 1.000€  per persona abans del  06 d’octubre 2017.   

- La reserva de plaça no quedarà confirmada fins a l’ingrés de la paga i senyal. 

 

- La resta del pagament final serà abans del 15 de desembre 2017.   

 

 

 

DADES BANCÀRIES (KULTURALIA VIATGES):  
 

*Siusplau sol·licitar les dades bancàries a l’agència.  
 

* Cal indicar  NOM + COGNOM + “ETIÒPIA” 
 
 
 

Política de cancel·lacions: 
Paga i senyal No Reemborsable.  
50% de despeses de cancel·lació entre 30 i 16 dies abans de la data del viatge. 
75% de despeses de cancel·lació entre 15 i 8 dies abans de la data del viatge. 
100% de despeses de cancel·lació entre 7 dies i la data del viatge. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Del 14 al 27 de gener del 2018  

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67 

www.kulturalia.es     info@kulturalia.es 



                                                                                  
 
 

 
RESUMEN DE COBERTURAS 

POLIZA 55/1016100 
 

 
 GARANTIAS España  Europa  Mundo  
 
 GARANTÍAS DE ASISTENCIA  
 7.1 ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA 1000€ 12000€ 12000€ 
   7.1.1 GASTOS ODONTOLÓGICOS 150€ 150€ 150€ 
 7.2 REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O 

ENFERMOS 
100% coste 100% coste 100% coste 

 7.3 REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DE LOS DEMÁS ASEGURADOS 100% coste 100% coste 100% coste 
 7.4 DESPLAZAMIENTO DE UN FAMILIAR EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN  100% coste 100% coste 100% coste 
 7.5 CONVALECENCIA EN HOTEL 1000€ 

100€/dia 
1000€ 

100€/dia 
1000€ 

100€/dia 
 7.6 REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DEL ASEGURADO FALLECIDO 100% coste 100% coste 100% coste 
 7.7 REGRESO ANTICIPADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR 100% coste 100% coste 100% coste 
 7.8 REGRESO ANTICIPADO POR HOSPITALIZACIÓN DE UN FAMILIAR 100% coste 100% coste 100% coste 
 7.9 REGR. ANTICIPADO SINIESTRO GRAVE EN HOGAR O LOCAL PROF. 

DEL ASEGURADO 
100% coste 100% coste 100% coste 

 7.10 ENVÍO DE MEDICAMENTOS EN EL EXTRANJERO 100% coste 100% coste 100% coste 
 7.11 ROBO Y DAÑOS MATERIALES AL EQUIPAJE 600€ 600€ 600€ 
 7.12 DEMORA EN LA ENTREGA DEL EQUIPAJE FACTURADO 150€ 

€ cada 12h. 
de retraso 

150€ 
€ cada 12h. 
de retraso 

150€ 
€ cada 12h. 
de retraso 

 
 GARANTÍAS DE DEMORAS Y PÉRDIDAS DE SERVICIOS  
 7.13 DEMORA EN LA SALIDA DEL MEDIO DE TRANSPORTE. 300€ 

50€ cada 6h. 
de retraso 

300€ 
50€ cada 6h. 

de retraso 

300€ 
50€ cada 6h. 

de retraso 
 7.14 DEMORA DEL VIAJE EN LA LLEGADA DEL MEDIO DE TRANSPORTE 50€ 50€ 50€ 
 7.15 EXTENSIÓN DE VIAJE OBLIGADA 300€ 

50€ cada 6h. 
de retraso 

300€ 
50€ cada 6h. 

de retraso 

300€ 
50€ cada 6h. 

de retraso 
 7.16 PERDIDA DE ENLACES DEL MEDIO DE TRANSPORTE 180€ 180€ 180€ 
 7.17 TRANSPORTE ALTERNATIVO POR PERDIDA DE ENLACES 180€ 

30€ cada 6h. 
de retraso 

180€ 
30€ cada 6h. 

de retraso 

180€ 
30€ cada 6h. 

de retraso 
 7.18 PERDIDA DEL MEDIO DE TRANSPORTE POR ACCIDENTE IN ITINERE 180€ 180€ 180€ 
 7.19 PERDIDA DE SERVICIOS CONTRATADOS 180€ 

30€ cada 6h. 
de retraso 

180€ 
30€ cada 6h. 

de retraso 

180€ 
30€ cada 6h. 

de retraso 
 7.20 DENEGACION DE EMBARQUE POR OVERBOOKING 180€ 

30€ cada 6h. 
de retraso 

180€ 
30€ cada 6h. 

de retraso 

180€ 
30€ cada 6h. 

de retraso 
 
 GARANTÍAS DE ANULACIÓN DE VIAJE Y REEMBOLSO DE VACACIONES  
 7.21 CANCELACIÓN DE VIAJE Opcional Opcional Opcional 
 7.22 REEMBOLSO DE VACACIONES Opcional Opcional Opcional 
 
 SEGURO COMPLEMENTARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA 30000€ 30000€ 30000€ 
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ARAG S.E., Sucursal en España, Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona 

Tels. 93 485 89 06 - 902 11 41 49, e-mail: sam@arag.es, http://www.arag.es  

 



                                                                                  
 
 

Nota: Este folleto es meramente informativo. Las co berturas están delimitadas exactamente en el 
contenido de la póliza que puede obtenerse en esta misma web.  
 

INFORMACION AL ASEGURADO 
 
El tomador del seguro, antes de la celebración de este contrato, ha recibido la siguiente información, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y en los artículos 122-126 de su 
reglamento  
 
- El asegurador de la póliza es ARAG SE, entidad alemana con domicilio social en Düsseldorf, ARAG Platz 
núm.1, correspondiendo al Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) el control y supervisión 
de su actividad. Está autorizada para operar en España en régimen de derecho de establecimiento a través 
de su sucursal ARAG SE, Sucursal en España, con NIF W0049001A y domicilio en Barcelona, calle Roger 
de Flor 16; inscrita en el Registro  administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones con la clave E-210. 
 
Se informa que en caso de liquidación de la entidad aseguradora no se aplicará la normativa española en 
materia de liquidación. 
 
- La legislación aplicable al contrato de seguro es la española, en particular, la ley 50/1980 de 8 de octubre, 
de contrato de seguro. 
 
- El tomador o el asegurado pueden, en caso de litigio con el asegurador, acudir al arbitraje y a los 
tribunales ordinarios de justicia españoles. 
 
Se informa de que ARAG SE, Sucursal en España pone a disposición de sus asegurados los siguientes 
teléfonos de contacto de Atención al Cliente según los trámites que se deseen realizar: 
 
- Para modificaciones y/o consultas sobre la póliza contratada pueden llamar al teléfono 902 114 149 o 
enviar un correo electrónico a atencioncliente@arag.es 
 
- Para quejas y/o reclamaciones a la compañía, ARAG SE, Sucursal en España, dispone de un 
Departamento de Atención al Cliente (c/ Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona, teléfono 902 367 185, e-mail: 
dac@arag.es, web: www.arag.es) para atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus asegurados 
les presenten, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos que serán atendidas y 
resueltas en el plazo máximo de dos meses desde su presentación. 
 
- En caso de disconformidad con la resolución adoptada por el Departamento de Atención al Cliente, o si ha 
transcurrido el plazo de dos meses sin haber obtenido respuesta, el reclamante podrá dirigirse al Servicio de 
Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Paseo de la Castellana, 44, 
28046 - Madrid, teléfono 902 197 936. 
 
- El Tomador/Asegurado, al facilitar los datos bancarios para el pago de la prima del seguro, consiente y 
autoriza que su importe sea cargado en la cuenta que se facilita y se recoge en este documento o en aquél 
que, durante la vida del contrato, se comunique a la Entidad aseguradora con tal finalidad.” 
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EMITIDO EN BARCELONA, 10 de marzo de 2017 

   
 Por la Compañía EL TOMADOR 
 P.P. 

 
 CEO 
     Member of GEC  
 

 
 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

El Tomador consiente que los datos de carácter personal que pudieran constar en esta póliza sean incluidos en 
los ficheros de ARAG S.E., Sucursal en España. El tratamiento de tales datos tiene por finalidad facilitar el 
establecimiento y desarrollo de las relaciones contractuales que vinculan al Tomador con la Entidad 
Aseguradora. 

 
Los datos personales facilitados serán susceptibles de comunicación a otras Entidades Aseguradoras u 
organismos públicos relacionados con el sector asegurador, con fines estadísticos, de lucha contra el fraude 
o a efectos del coaseguro o reaseguro del riesgo. 
 
La prestación del consentimiento a dicho tratamiento resulta imprescindible para la formalización de la 
relación contractual a la que se refiere el presente documento, no siendo posible sin el mismo. 
 
El Tomador podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Entidad 
aseguradora, en los términos previstos en la legislación de protección de datos, dirigiendo sus 
comunicaciones al domicilio de la sucursal , c/Roger de Flor, 16 de Barcelona (08018). 
 
Asimismo, el Tomador autoriza a ARAG S.E., Sucursal en España, el tratamiento de sus datos a fin de 
remitirle información sobre otros productos de seguros comercializados por ARAG S.E., Sucursal en España 
y/o INTERLLOYD VERSICHERUNGS-AG, Sucursal en España, así como de servicios jurídicos 
comercializados por ARAG Services Spain & Portugal S.L. 
Dicha remisión podrá llevarse a cabo tanto por vía electrónica como por cualquier otro medio de 
comunicación. El Tomador autoriza asimismo a ARAG S.E., Sucursal en España a ceder sus datos con la 
misma finalidad a INTERLLOYD VERSICHERUNGS-AG, Sucursal en España y a ARAG Services Spain & 
Portugal S.L. 
 
Si no desea recibir información promocional ni que sus datos sean cedidos en los términos indicados, 
hágalo saber marcando la siguiente casilla: � 
 
La negativa a autorizar éste último tratamiento no impedirá la formalización de la relación contractual. 
 
En el caso de incluirse en esta póliza datos de personas físicas distintas del tomador del seguro, éste 
deberá informar previamente a tales personas de los extremos señalados en los párrafos anteriores. 
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