
                     PATRIMONI DE LA HUMANITAT  

                     PAISATGES I CIUTATS MONUMENTALS   

                        ELS MONESTIRS DE BUCOVINA  

 DIA: 26 Juny 2018                                 LLOC:  Aeroport de Barcelona (Terminal 2B)                           HORA: A concretar  

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita guiada de Bucarest amb entrada al Parlament · Visita 

del Museu del Poble al Llac Herastrau · Visita guiada de 

Bucovina amb entrada als Monestirs de Humor, Sucevita, 

Voronet i Moldovita (UNESCO) · Visita guiada de Sighisoara 

(UNESCO) · Visita guiada de Brasov amb entrada a l’Església 

Negra · Visita guiada de Sinaia amb entrada al Castell Peles i 

al Monestir de Sinaia · Visita guiada del Castell de Bran 

(“Dràcula”) · Visita guiada de Sibiu · Visita guiada de les 

Fortaleses de Prejmer (UNESCO) i Harman · Visita del Llac 

Roig · Visita de les Gorges de Bicaz   

   ROMANIA         

Del 26 de juny al 04 de juliol del 2018 

KULTURALIA 

26/06  Barcelona - Iasi - Suceava 

27/06  Suceava, visitem els Monestirs de Bucovina 

28/06  Suceava - Bicaz - Lacu Rosu - Sighisoara   

29/06  Sighisoara 

30/06  Sighisoara - Sibiu - Brasov   

01/07  Brasov, les esglésies fortificades de Prejmer i Harman  

02/07  Brasov - Bran - Sinaia - Bucarest   

03/07  Bucarest, capital monumental  

04/07  Bucarest - Barcelona 

EL PREU INCLOU: 

Bitllets Aeris anada i tornada en classe turista 

Taxes Aèries  

Assegurança d’Assistència en Viatge   

Trasllats amb autocar privat en la destinació  

Hotels 4****  

Viatge en Règim de Pensió Completa  

Guia acompanyant des de Barcelona  

Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

Grup mínim 25 participants  
 

EL PREU NO INCLOU: 

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Indicat 

Begudes 

Dinars del primer i últim dia (26/06 + 04/07) 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*) 

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

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

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

Amb la seva rica i popular herència, els seus pobles pintorescos i els seus paisatges meravellosos, Romania es converteix en 
un país fascinant per a explorar, una barreja d’allò nou i d’allò antic, on diferents cultures, com la romana, la saxona, 
l’húngara i l’armènia, conviuen amb perfecta harmonia. Durant aquest viatge, descobrirem encantadors pobles que 
mantenen el mateix aspecte que al segle XIX i ciutats modernes amb construccions impressionants, així com diferents 
tradicions i estils de vida que ens mostraran el passat més interessant d’aquest país. Deixi’s seduir per Romania!  

 

PREU PER PERSONA EN CAMBRA DOBLE: 

  1.395 €  
 

SUPLEMENT INDIVIDUAL:  280 € 
Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  35 € 

PLA DE VOLS PROVISIONAL (BLUE AIR):  

26/06/18 Barcelona - Iasi 10:35 - 15:00  

04/07/18 Bucarest - Barcelona 15:50 - 18:10  



ROMANIA 
PATRIMONI DE LA HUMANITAT 

Del 26 de juny al 04 de juliol 2018 

KULTURALIA 

26/06  BARCELONA - IASI - SUCEAVA 

Presentació a l’Aeroport de Barcelona a l’hora indicada. Facturació dels equipatges i embarcament per a sortir amb el 
vol direcció a Iasi. Arribada a l’Aeroport de Iasi, pertanyent a la regió de Moldàvia, al nord del país. Sortida amb el nostre 
autocar cap a la ciutat de Suceava. Trasllat a l’hotel, sopar i allotjament. 

 

  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

27/06  SUCEAVA, VISITEM ELS MONESTIRS DE BUCOVINA   

Esmorzar a l’hotel. Avui descobrirem els famosos Monestirs de la Bucovina. Aquests monestirs, exponències de l’art 
amb influències bizantines, reflexen el desenvolupament de la civilització de Moldova als segles XV i XVI sota el regnat de 
Stefan cel Mare (1457 - 1504). La història ens explica que fou una tradició en aquesta regió que els prínceps i els boiards 
construïssin esglésies i monestirs després de cada batalla que guanyaven contra els turcs com a símbol d’agraïment a Déu. 
Els pintors, inspirats en l’Art Bizantí, van pintar les esglésies amb colors naturals i representant escenes de la Bíblia. La major 
part d’aquestes esglésies han sigut declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Començarem per a visitar el 
Monestir de Humor, en un entorn de gran bellesa natural, al bell mig del Comtat de Suceava, Fundat l´any 1530 i de 
tamany molt reduït, les seves pintures murals són d´una puresa estilística inversemblant, on hi ressalta la famosa “caiguda 
de Constantinoble” i l´honor del poble romanès davant el setge tur. Tot seguit visitarem el Monestir de Voronet, construït 
per Esteve el Gran l’any 1488 i el més famós de la regió de Bucovina, que és considerat com la “Capella Sixtina” de l’Orient. 
Els seus frescos pintats en colors vius, es van afegir més tard i les pintures representen una mostra de l’adaptació de l’art 
clàssic bizantí a la realitat moldava. És per això que les trompetes dels arcàngels tenen la forma de les túniques que 
utilitzaven els paisans de la regió i les ànimes confinades a cremar-se als focs de l’infern tenen turbants com els dels enemics 
turcs. Al migdia, dinar en un restaurant local. A la tarda, visitarem el Monestir Moldovita, que fou construït per Petru Rares 
(el fill d’Esteve el Gran) l’any 1532. Dedicat a l’Anunciació, l’església mostra a l’exterior pintures de color ocre groguenc sobre 
un fons blau que encara mantenen el seu esplendor amb representacions de l’Arbre d’Isai i l’Acatistus Himnus. A l’interior de 
l’església encara existeixen exemples de mobles del segle XVI, com el tron del príncep Petru Rares. Hi ha també una estàtua 
d’aquest mateix príncep que va fer construir el monestir. Tot seguit visitarem el Monestir Sucevita, ciutadella sòlida de pedra 
amb torres massisses, contraforts i camins defensius, situat a una magnífica vall verda i que guarda nombroses llegendes. 
Les pintures exteriors estan molt ben conservades, destacant especialment la façana nord, la més important per la seva 
amplitud i contrast, on l’escena de l’escala de les Virtuts està pràcticament intacta. En acabat, tornada a l’hotel, sopar i 
allotjament.  

 
28/06  SUCEAVA - GORGES BICAZ - LACU ROSU - SIGHISOARA   

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí deixarem la regió de Moldàvia i penetrarem el centre del país tot passant per les 
espectaculars Gorges de Bicaz, un canó natural format pel pas del riu Bicaz situat a la zona central dels Càrpats, oferint uns 
estrets vertiginosos i un paisatge bucòlic. Disposarem de temps lliure per a immortalitzar aquesta magnífica contrada 
natural o bé per a passejar a través dels seus estrets. Tot seguit continuarem el trajecte fins arribar a Lacu Rosu, el Llac Roig, 
amb una superfície de 115 hectàrees al bell mig de paisatges encisadors. Al migdia, dinar en un restaurant dels voltants. A la 
tarda, disposarem de temps lliure per a contemplar el llac i els seus bucòlics paisatges. Seguirem el nostre recorregut fins 
arribar a la localitat de Sighisoara. Trasllat a l’hotel, sopar i allotjament. 

 
29/06  SIGHISOARA, PATRIMONI DE LA HUMANITAT   

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí visitarem Sighisoara, meravellosa ciutadella saxona d’origen romà que representa la 
Romania medieval en el seu màxim esplendor i és considerada una de les ciutats més boniques i millor preservades de 
Romania i d’Europa Oriental. Lloc de naixement de Dràcula, aquest poble medieval està entre els més encantadors de 
Transilvània amb els seus carrerons estrets, torres de defensa, esglésies, cases molt antigues i passeigs secrets. Cal destacar 
la Torre del Rellotge, del segle XIV, que fou seu del Consell Comunal i dipòsit dels arxius i del tresor de la ciutat, així com 
l’Església Evangèlica, construïda al segle XIII i que antigament formà part d’un convent de dominics. Tot el seu conjunt 
històric ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Al migdia, dinar en un restaurant local. A la tarda, 
temps lliure a disposició dels Srs. Clients. Sopar i allotjament a l’hotel.  
 
30/06  SIGHISOARA - SIBIU - BRASOV  

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí, sortida cap a la localitat de Sibiu, Capital Cultural Europea l’any 2007 i possiblement la 
més encantadora de totes les ciutats de Transilvània. Coneixerem aquesta ciutat, envoltada de parets i torres de defensa, 
algunes de les quals estan molt ben conservades, i dividida entre la “ciutat alta” i la “ciutat baixa” com la majoria de ciutats 
saxones. Farem un interessant recorregut a través dels seus elements més característics, com ara la Paret de Defensa, 
l’Escala, la Porta, la Torre dels Terrissers, la Torre dels Fusters, la Torre del Molí, la Torre del Consell i la Catedral Evangèlica. 
També podrem admirar l’exterior de l’antiga residència del baró Samuel Bruckenthal, home d’Estat austríac i governador de 
Transilvània i gran amant de la cultura, que reuneix al seu palau una de les majors col·leccions d’art, essent la seu actual del 
Museu Brukental. Al migdia, dinar en un restaurant dels voltants. A la tarda, sortirem cap a la ciutat de Brasov. Trasllat a 
l’hotel, sopar i allotjament. 

   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 26 de juny al 04 de juliol 2018 

KULTURALIA 

01/07  BRASOV I LES ESGLÉSIES FORTIFICADES DE PREJMER I HARMAN 

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí coneixerem la ciutat de Brasov, magnífica localitat de Transilvània, amb la Plaça del 
Consell i l’Església Negra. Aquesta església fou construïda entre el 1385 i el 1477 pel rei Segismund i és considerada el 
monument més representatiu del gòtic romanès i també el monument gòtic més gran d’aquesta part d’Europa, amb un 
òrgan de 4.000 tubs al seu interior, un dels més grans del país. Continuarem el recorregut fins a la bonica Plaça Gran de 
Brasov, on botigues de luxe, cafès i restaurants permeten al viatger passar una tarda agradable, passejant i gaudint d’una 
ciutat moderna. Al migdia, dinar en un restaurant local. A la tarda, descobrirem les esglésies fortificades, començant per 
Prejmer, on visitarem la seva fortalesa i l’església fortificada medieval, inscrita com a Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. Al bell mig de la regió de Transilvània emergeix aquest complexe religiós fortificat, amb poderoses muralles i 
torres defensives, construït durant el segle XIII sota les ordres dels Cavallers Teutons i considerat com un dels més ben 
conservats d’Europa. També visitarem l’església de Harman, construïda durant el segle XIII i envoltada per poderoses 
muralles, baluards i torres medievals. Acabades les visites, tornada a l’hotel, sopar i allotjament. 

 

  
 
  
 
 

 
 
  
 
   
 
  
 
  
 

02/07  BRASOV - CASTELL DE BRAN - SINAIA - BUCAREST   

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí deixem Brasov i penetrem els Càrpats fins arribar al famós Castell de Bran, construït 
entre 1377 i 1382 sobre una roca de 60 metres d’alçada, que servia com a defensa davant dels invasors turcs i reconvertit en 
lloc d’aduana entre Valaquia i Transilvània quan aquests territoris encara eren independents. Durant el regnat de Mircea el 
Vell (l’avi de Vlad Tepes), el castell fou propietat dels prínceps de Valaquia i se suposa que allà es va allotjar Dràcula en 
diverses ocasions. Aquest suposat esdeveniment i la imponent i misteriosa silueta de l’edifici, amb quelcom de fantasia 
afegida, han estat motius suficients per alimentar la història i la ficció al voltant d’aquest personatge. Tot seguit sortirem cap 
a  la ciutat de Sinaia, bonica localitat considerada com la « Perla dels Càrpats » i que fou residència d’estiu del rei Carol I als 
seus inicis per a ser posteriorment ocupada pels seus successors i inclús per Ceaucescu i els seus alts càrrecs. Al migdia, dinar 
en un restaurant local. A la tarda farem una visita al Castell Peles, antiga residència d’estiu de la família reial (Carol I i 
Elisabeta), que fou construït a partir del 1875 i que actualment és considerat com el més bonic exemple del sudest d’Europa. 
Les seves línies ens recorden als clàssics palaus renaixentistes alemanys amb la seva barreja de torres altes, balcons, gal·leries 
i columnes que formen un conjunt d’elements arquitectònics europeus. El castell, obert al públic després de la caiguda de la 
monarquia, alberga 160 habitacions, una biblioteca i gran quantitat de sales, incloent la sala d’armes, la sala florentina i la 
sala de música. Als voltants del castell es van construir unes esplèndides cases d’esbarjo que van servir de residència per a 
l’aristocràcia, a més a més de luxosos hotels i una àmplia varietat d’establiments. A continuació, farem una breu parada al 
Monestir de Sinaia, considerat com la « Catedral dels Càrpats » i fundat per Mihail Contacuzino l’any 1695 a la tornada 
de la seva pelegrinació a Terra Santa, esdevenint així el primer edifici conegut que es va construir en aquest territori. Dins del 
mateix monestir hi ha una biblioteca i un museu que conté objectes d’interès cultural i art medieval. Continuació del trajecte 
fins arribar a la ciutat de Bucarest. Trasllat a l’hotel, sopar i allotjament. 

 
03/07  BUCAREST, CAPITAL MONUMENTAL   

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí tindrà lloc una extensa visita de la ciutat de Bucarest. Coneixerem l’Ateneu Romà,  
construït segons el projecte de l’arquitecte francès Albert Galleron i gràcies als diners aconseguits per una col·lecta pública. 
Actualment és la seu de la Filharmònica George Enescu, on s’han citat els músics més famosos de tots els temps, inclosos 
George Enescu, Pau Casals i Richard Strauss. Els frescos que decoren el seu interior són de Costin Petrescu i representen 
escenes de la història de Romania. Baixant per l’avinguda de la Victòria podrem veure molts edificis construïts en estil 
eclèctic així com el Cercle Militar, a l’interior del qual hi ha sales de recepció, sales de conferències, una biblioteca, una sala 
d’espectacles i una llibreria. Continuarem el nostre recorregut per l’avinguda de la Victòria fins al Museu Nacional d’Història, 
construït a finals del segle XIX, segons l’estil neoclàssic francès, i figura entre els més importants de Romania. També 
coneixerem l’actual Palau del Parlament, anteriorment Palau del Socialisme i segon edifici més gran del món després del 
Pentàgon. Actualment, l’edifici acull al seu interior el Tribunal Constitucional, dotze sales de concert, dotze sales de teatre, 
jutjats de casaments, un Centre Internacional de Conferències, el Museu de l’Art Contemporani, el Museu de Vestits 
Folklòrics i el Parlament, així com diverses escales de marbre en forma de creu, despatxos i habitacions amb ornamentacions 
daurades i mobles de fusta noble. Al migdia, dinar en un restaurant local. A la tarda, visitarem el Museu del Poble, situat al 
veïnat del Llac Herastrau. És el museu etnogràfic a l’aire lliure més important del país i aquí es poden veure les construccions 
típiques de cada regió. Actualment el complex abarca 10 hectàries amb 71 àrees que exhibeixen 370 construccions diferents, 
42 cases dotades d’utensilis i objectes domèstics, diverses esglésies de fusta, molins d’aigua, portes amb gravats, etc. A cada 
construcció s’aprecia l’evolució de l’arquitectura rural des del segle XVII fins als inicis del segle XX, així com l’evolució dels 
materials i tècniques de construcció. A continuació, visitarem l’Església Patriarcal. En acabat, tornada a l’hotel, sopar i 
allotjament. 
 
04/07  BUCAREST - BARCELONA  

Esmorzar a l’hotel. Disposarem de temps lliure al centre de la ciutat de Bucarest i, a una hora indicada, trasllat a 
l’Aeroport “Henri Coanda” de Bucarest. Facturació dels equipatges i tornada a Barcelona en vol de línia regular. Arribada a 
l’Aeroport de Barcelona. Final del viatge i dels serveis, tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta ruta per Romania.  

 
* L’ORDRE DE LES VISITES POT SER ALTERNAT EN FUNCIÓ DE LA LOGÍSTICA,  

RESPECTANT EN TOT CAS EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL VIATGE.   

ROMANIA 
PATRIMONI DE LA HUMANITAT 

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

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 
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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.  

- Grup mínim de 25 participants.  

- En aquest viatge es requereix DNI original i vigent.  

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

 

 
 

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS:  

- Caldrà abonar un import de 395€ per persona abans del 12 de març 2018.   

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

 

- La resta del pagament final serà abans del 25 de maig 2018.   

 

 

 

DADES BANCÀRIES (KULTURALIA VIATGES):  
 

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

* Cal indicar NOM + COGNOM + “ROMANIA” 
 
 
 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:  
 

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 abans de la data del viatge i la data del viatge. 

 

 

Del 26 de juny al 04 de juliol 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 

mailto: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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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  

 



                                                                                  
 
 

 
 
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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