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Viatge a Cambodja en grup 
 

Records d’una essència històrica 
16 dies 

 
 

 

 
UN VIATGE ON DESCOBRIREM CAMBODJA DE LA MÀ DE DUES EXPERTES, PILAR TIRADO I ESTER SÁNCHEZ. 

UNA RUTA PER CONÈIXER LA TRADICIÓ, CULTURA, HISTÒRIA I REALITATS SOCIALS DEL PAÍS. 
 

 Per què proposem Cambodja? 
 

La estabilitat ha permès a Cambodja guanyar-se un lloc com a referent turístic del sud-est asiàtic. Allunyada de les 
aglomeracions de visitants en els seus veïns, el país ha potenciat el seu atractiu amb una innegable riquesa cultural, la 
convivència entre diferents ètnies, la bellesa del Mekong i l’herència arquitectònica d’Angkor Wat. 
 
La història moderna de Cambodja s'ha escrit a base de foc. Encallada entre els conflictes territorials dels seus dos veïns, 
Vietnam i el regne de Siam (ara Tailàndia), el país es va veure supeditat a un domini colonial de França i el Japó que va 
perpetuar la seva decadència. Del foc van caure a les brases del cabdill maoista Pol Pot, una de les dictadures més 
sagnants que es recorden. No obstant això, segles abans Cambodja va viure el seu període més gloriós sota l'Imperi 
Khmer, que va dotar el país d'un ric patrimoni de la humanitat en forma dels temples d'Angkor Wat. Per a conèixer 
l'essència d'aquest país viurem la seva història, la seva cultura i les tradicions de la seva gent en un viatge que, més enllà 
dels vestigis de la reialesa, recorrerà els carrers de Phnom Penh i Battambang, la selva tropical de Mondulkiri i els pobles 
de pescadors del riu Mekong. 
 
Un trajecte de coneixement lluny del massificat turisme del sud-est asiàtic. Amb aquest viatge, Altaïr proposa una 
immersió en la tradició, història i cultura per a conèixer totes les dimensions de Cambodja. Per a això comptarem amb 
una de les dues guies expertes, Pilar Tirado i Ester Sánchez (segons disponibilitat), i la seva xarxa d’interlocutors locals. 

 
 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona  Phnom Penh   

2 Phnom Penh  Hotel 

3 Phnom Penh   E,D Hotel 

4 Phnom Penh  Mondulkiri E Hotel 

5 Mondulkiri E,D Hotel 

6 Mondulkiri E Hotel 

7 Mondulkiri  Kratie E,D Hotel 

8 Kratie  Koh Trong  Kampong Thom E Hotel 

9 Kampong Thom  Sambor Prei Kuk  Kampong Thom E Hotel 

10 Kampong Thom  llac Tonlé Sap  Kampong Khleang  Siem Reap E Hotel 

11 Siem Reap (Angkor) E Hotel 

12 Siem Reap (Angkor) E Hotel  

13 Siem Reap  Battambang E Hotel  

14 Battambang E,D Hotel 

15 Battambang  Siem Reap  Barcelona E  

16 Barcelona   
 

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

 
Dia 1 |  BARCELONA  PHNOM PENH 

Sortida en vol regular destinació Phnom Penh. Nit a bord. 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&hl=es&mid=1Lt6e8OAA1N8DRAClvay_VKfFdZX5d9AS&ll=12.570949601485617%2C104.32721788968365&z=8


 

Gran Via, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626 

www.altairviatges.com 

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 é

s 
u

n
 n

o
m

 c
o

m
er

ci
al

 d
’

O
ri

xà
 V

ia
tg

es
 S

.A
. •

 

 

Dia 2 |  PHNOM PENH 

Objectiu del dia: Primera presa de contacte amb la capital. 
Arribada a Phnom Penh, trobada a l’aeroport amb una de les nostres col·laboradores locals que serà l’acompanyant 
durant tot el viatge i trasllat a l’hotel. Temps per descansar i recuperar forces, es farà una breu reunió informativa de 
benvinguda. En funció de l’hora, es por fer una primera sortida per la ciutat (o deixar-ho per l’endemà). Faríem un 
recorregut panoràmic per la ciutat i un passeig en vaixell al capvespre pel riu Tonlé Sap fins la seva trobada amb el 
Mekong. Allotjament a l’hotel Rambutan Resort. 
 
Dia 3 |  PHNOM PENH 

Objectiu del dia: Phnom Penh, a fons. 
Esmorzar i visita del Palau Reial i la Pagoda de Plata, enfront del Mekong i al centre de la ciutat, el temple Wat Phnom 
que dona nom a la ciutat i el Mercat Central, bonic edifici d’art decó de l'era colonial francesa i el mercat de productes 
locals amb millor assortiment i de més qualitat del país. Dinarem en un restaurant reconegut per la seva cuina tradicional 
cambodjana. Per la tarda visitarem el Toul Sleng (Museu del Genocidi), una antiga escola reconvertida en centre de 
tortura durant el govern dels khmers rojos, que visitarem en companyia d’una guia local per entendre millor el que va 
suposar aquest centre i les seves conseqüències. Es pot sopar per lliure a la riba del riu, zona molt animada on els locals 
van a passejar després de la feina i practiquen esport ballant. Allotjament. 
 
Dia 4 |  PHNOM PENH  MONDULKIRI 

Objectiu del dia: Immersió a les regions tropicals per conèixer la realitat rural i l’ètnia P’hnong. 
Esmorzar i trasllat al nord-est del país per viure durant uns dies la diversitat ètnica i natural de Cambodja. Ens dirigirem a 
Sen Monorom, capital de Mondulkiri, la regió més oriental del país i amb importants boscos tropicals habitats per 
diferents ètnies i una variada fauna salvatge com elefants, cérvols, ossos asiàtics, gaurs i gibons. La població d'aquesta 
zona és l'anomenada "gent de dalt" o "gent de les muntanyes", són majoritàriament de l'ètnia p'hnong i no khmers, i la 
seva forma de vida és completament diferent. Són animistes, fins fa poc eren semi-nòmades, domestiquen elefants per 
ajudar en els treballs de càrrega, viuen en petits poblats i construeixen les seves cases amb fusta, bambú i herba, que són 
úniques i diferents a les dels khmers i altres ètnies de la zona. Ens allotgem al Green House Retreat en cabanes de fusta. 
 
Dia 5 |  MONDULKIRI 

Objectiu del dia: Les formes de vida lligades a l’entorn natural. La selva i el contacte fonamental amb els elefants. 
Dia complet d'excursió per la província amb el nostre expert local de l’ètnia Phong, qui ens mostrarà la seva forma de 
vida tan lligada a l’entorn natural. Visitarem un poblat p'hnong i seguirem aprenent sobre les seves formes de vida, el 
cultiu de la terra, l'organització de la família, rituals i creences. Ens endinsarem a la selva tropical per trobar-nos amb els 
elefants i els seus mahouts, les responsables d’ensinistrar i cuidar-los. En el seu hàbitat natural descobrirem la 
importància fonamental dels elefants a la vida cambodjana i pels p'hnong, que els consideren sagrats i els hi dediquen 
atencions mitjançant ritus especials. Dinarem i podrem descansar i banyar-nos en una petita cascada al riu. Abans de 
tornar a l'hotel veurem com els mahouts banyen els elefants. Allotjament. 
 
Dia 6 |  MONDULKIRI 

Objectiu del dia: El dia a dia a Mondulkiri a través dels mercats locals. 
Al matí visitarem l’animat mercat local de Sen Monorom, on els habitants dels poblats de les muntanyes van cada dia per 
vendre el que recol·lecten del bosc (talls de ratan, escorces d’arbres medicinals, arrels, fruits del bosc...) i a comprar el 
que necessiten. Veurem el símbol de la ciutat, l'escultura dels gaurs, animals de la zona que es consideren gairebé 
extingits en gran part d'Indoxina. Anirem a la imponent cascada Bousra, lloc sagrat per als pobladors locals. A la tarda 
visitarem una plantació de cafè i altres fruiters de la zona com el durian i el maracujà, i acabarem el dia visitant un 
temple animista molt venerat pels locals. Allotjament. 
 
Dia 7 |  MONDULKIRI  KRATIE 

Objectiu del dia: Els dofins d’Irrawaddy i un projecte d’inserció laboral per a joves. 
Desplaçament per carretera fins Kratie, tranquil·la ciutat rural famosa pels seus bells capvespres sobre el riu Mekong i 
que conserva alguns bells edificis colonials. Passarem per Snoul on podrem veure i degustar el seu producte característic, 
el krolán o arròs glutinós, cuinat a la brasa dins d'una canya de bambú. A Kratie menjarem en un restaurant social que 
està fent una gran tasca d'inserció laboral entre joves de la zona. Podrem tastar l'especialitat local, l'amanida d'aranja, i 
la nacional, l'amok, peix de riu cuinat amb espècies i llet de coco. A la tarda ens traslladarem fins Kampi per fer una 
agradable passejada en embarcació local pel riu Mekong per intentar albirar alguns dels últims exemplars del món dels 
dofins de l'Irrawaddy. S'estima que queden únicament 85 exemplars al país, i d'ells gairebé la meitat viuen en aquesta 
zona. Aquests dofins són xatos i de color gris, tenen característiques molt diferencials dels dofins rosats de l'Amazones i, 
per descomptat, dels dofins marins. Allotjament a l'Hotel Mekong Dolphin, amb impressionants vistes sobre el riu. 
 
Dia 8 | KRATIE  KOH TRONG  KAMPONG THOM 

Objectiu del dia: Cultius, pesca, arquitectura i realitat social i cultural d’una comunitat vietnamita en un poble flotant. 

http://rambutanresort.com/home/
http://www.mekongdolphinhotel.com/index.html
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Prendrem el ferri local per arribar fins a l'illa Koh Trong, que es troba davant de Kratie i al mig del Mekong, on farem un 
passeig en bicicleta o en moto (segons cadascú) al voltant de l'illa gaudint de la pau que es respira i veient la forma de 
vida rural característica de la zona, basada en el cultiu de l'arròs, la pesca i el cultiu de l'aranja. Visitarem la pagoda local, 
veurem les cases tradicionals cambodjanes i un poble flotant habitat per una comunitat vietnamita. Seguidament amb el 
ferri local creuem el Mekong fins Kratie on disposarem de temps lliure per a dinar. Continuació per carretera a Kampong 
Thom, on ens acomodarem a l'hotel i podrem descansar i gaudir de la piscina. Allotjament a l’hotel Sambor Village.  
 
Dia 9 |  KAMPONG THOM  SAMBOR PREI KUK  KAMPONG THOM 

Objectiu del dia: Viatge al cor dels grans temples pre-angkorians. 
Esmorzar i visita als temples pre-angkorians de Sambor Prei Kuk (s.VI-S.IX) amb un guia de la zona, on la gent te una 
economia de subsistència basada en el cultiu de l’arròs, la pesca i la cria d’animals per a consum. Progressivament, els 
temples han anat guanyant visitats i alguns locals troben noves formes de guanyar-se la vida gracies als visitants com a 
guies, venent artesania o begudes i menjar. Els temples pertanyen a l'antiga ciutat de Isanapura, capital del regne de 
Chenla durant el segle VII. Amb una forma de construcció i disseny molt diferent dels temples d'Angkor, es troben situats 
en un enclavament molt evocador i envoltat pel bosc. Molt recentment han estat declarats Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO. Retorn a Kampong Thom i resta de la tarda lliure. Qui ho desitgi podrà fer una passejada en bicicleta per 
la ciutat o pels voltants entre camps d'arròs. Opcionalment es podrà efectuar passeig en barca pel riu Stung Seng al 
vespre. Allotjament. 
 
Dia 10 |  KAMPONG THOM  LLAC TONLÉ SAP  KAMPONG KHLEANG  SIEM REAP (ANGKOR) 

Objectiu del dia: Viure al llac més gran del sud-est asiàtic. 
Al matí ens traslladem al llac Tonle Sap i en una embarcació de pescadors anirem a conèixer el poble flotant de Kampong 
Khleang, el poble més gran del llac. En el llac més gran del sud-est asiàtic descobrirem com la població s'adapta i viu en 
un entorn lacustre amb grans canvis del nivell de l’aigua entre l'estació seca i la de pluja, raó per la qual les seves cases 
són, o bé flotants o bé suportades per pilars. El llac Tonle Sap quintuplica la seva grandària en l'època de pluges, és la 
major extensió d'aigua dolça del sud-est asiàtic, àrea protegida per la Unesco, forma un ecosistema ric en aus i peixos i 
absolutament vital per a l'economia cambodjana. Continuem fins a Siem Reap, ciutat base per visitar els impressionants i 
imprescindibles temples d'Angkor i que ofereix també la major oferta d'oci i compres del país. Els seus mercats nocturns 
i d'artesania ofereixen tot tipus de productes locals, tant tradicionals com moderns. Ens allotgem a l’hotel SiZen Retreat, 
ubicat en una zona tranquil·la, ideal per descansar, però suficientment cèntric per desplaçar-se a peu.  
 
Dia 11 |  SIEM REAP (ANGKOR) 

Objectiu del dia: Els temples de l’Imperi Khmer. 
Trobada amb la nostra guia per visitar Angkor, persona de la zona i gran coneixedora de la història, serà l’acompanyant 
durant dos dies per visitar l'imponent complex arquitectònic, ruïnes de l'antiga capital de l'Imperi Khmer durant els 
segles IX-XIV i declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Dels mes de 100 temples visitables, durant els dos 
dies coneixerem els de més rellevància històrica o arquitectònica -Angkor Wat, Bayon, Ta Phrom- així com d’altres menys 
visitats però de gran bellesa tant per si mateixos com per l’entorn. Visitarem temples de diferents èpoques i estils, així 
com edificis amb diferents usos durant l’imperi Khmer: monestirs, edificacions funeràries, fortificacions, foses i ponts, 
rius amb figures tallades a les roques i temples hinduistes i budistes. Intentarem visitar els temples més famosos en els 
horaris mes adequats. A la nit, opcionalment, podreu gaudir de la forma cultural més representativa de Cambodja, la 
dansa apsara, en un sopar-espectacle amb plats tradicionals de la cuina cambodjana, amb música i dansa tradicional. 
Allotjament. 
 
Dia 12 |  SIEM REAP (ANGKOR) 

Objectiu del dia: Segon dia entre els temples de l’Imperi Khmer. 
Continuarem amb el nostre segon dia de visita acompanyats d'un guia local, veient altres dels múltiples temples i 
construccions civils de l'època. A la nit, opcionalment, es pot gaudir d'un espectacle del famós circ acrobàtic Phares, 
organització d'artistes sorgida dels camps de refugiats a Tailàndia i que educa artísticament a nens i joves cambodjans. 
Allotjament. 
 
Dia 13 |  SIEM REAP  BATTAMBANG  

Objectiu del dia: Els Khemrs rojos i el passat fosc de Cambodja durant aquest període.  
Desplaçament per carretera fins a la tranquil·la ciutat de Battambang. A la vora del riu Sangkae, al centre de la ciutat, ens 
instal·larem en un tranquil i acollidor hotel. Temps lliure per dinar, descansar i refrescar-nos a la piscina. A la tarda 
trobarem amb el nostre acompanyant per aquests dies a Battambang, un jove de la zona que cultiva arròs amb la seva 
família i es bon coneixedor del trist període dels khmers rojos i les greus conseqüències que va tenir per a la població 
d’aquesta zona i a tantes altres del país. Pujarem al turó Phnom Sampov, amb espectaculars vistes de la zona, on 
visitarem l'actual temple budista que va ser un centre de tortura i algunes grutes tristament cèlebres pel seu ús durant la 
dictadura. Hi ha un llarg i costerut sender per pujar fins a dalt, ho solucionarem amb motocicletes conduïdes per 
experimentats conductors que ens faran un recorregut lent per gaudir del paisatge i la conducció. Allotjament a l’hotel 
Vimean Sovannaphoum Resort.  

http://samborvillage.asia/
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Dia 14 |  BATTAMBANG 

Objectiu del dia: Immersió en la vida autòctona de Battambang. 
Dia complet de visita amb guia local de Battambang i els seus voltants, coneixent una mica més sobre la forma de vida 
autòctona. Les visites les realitzarem en tuk-tuk, el tradicional mitjà de transport local consistent en un carret cobert 
estirat per una moto. Coneixerem una fàbrica artesanal de paper d'arròs naem, dirigida per tres generacions de dones, 
una altra que prepara el krolan -pasta de peix fermentat que s’utilitza com a condiments base en gran part del menjar 
cambodjà-, i el mercat del prahok. En un restaurant social que forma i dona feina a joves amb poques oportunitats 
provarem el seu menú, qualificat com menjar tradicional cambodjà amb "tocs de modernitat". A la tarda coneixerem una 
organització que proporciona formació a dones víctimes d'explotació i centrada en el procés d'elaboració artesanal de 
teixits tradicionals com el característic kroma cambodjà i tindrem l’oportunitat de passejar en el sorprenent tren de 
bambú entre poblats i camps d’arròs. Aquest mitjà de transport va aparèixer degut a la carència de comunicacions i com 
a forma d’aprofitar les vies ferraries instal·lades pels francesos durant l’època colonial. Una experiència única que cal 
viure abans que desaparegui. Allotjament. 
 
Dia 15 |  BATAMBANG - SIEM REAP  BARCELONA 

Esmorzar i temps lliure fins al moment del trasllat a l’aeroport per prendre el vol de tornada. Nit a bord. 
 
Dia 16 |  BARCELONA 

Arribada i fi dels serveis. 
 

 PREU PER PERSONA 2020 
 

SERVEIS DE TERRA:  
Grup de 14 a 10 persones:   1985 € 
Grup de 9 a 8 persones:   2095 € 
Grup de 7 a 6 persones:   2265 € 
Grup de 5 a 4 persones:   2430 € 
Suplement habitació individual:  475 € 
 
VOLS: (Tarifes en base a la companyia EMIRATES en classe K i JETSTAR pel Siem Reap-Singapur en classe H) 
Sortides Barcelona/Madrid: 1.040€ (taxes incloses calculades al maig/20)  
L'opció d'una altra companyia o tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del 
combustible, de les taxes i els impostos inclosos en el contracte, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, 
d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat 
al novembre 2019. En cap cas, es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• 13 de allotjament en hotels especificats o de categoria similar amb esmorzar.  

• Guia acompanyant experta i resident a Cambodja. En català o castellà-anglès.  

• Dinars i sopar segons descripció (begudes no incloses).  

• Desplaçaments i transports en mini-bus/mini-van amb A/C o transports locals (bici, moto, barca, tuk-tuk).   

• Guies locals quan correspongui, en castellà (quant sigui possible) o en anglès (amb traducció de l’experta).  

• Visites i activitats indicades.  

• Entrades a les visites.   

• Trobades amb experts i col·laboradors locals. 

• Assegurança d’assistència en viatge i anul·lació fins 2.000 €  
 

NO INCLOU 

• Vols i taxes. Visat i la seva tramitació. Àpats no indicats a l’itinerari. Propines ni cal altre servei no especificat. 
 

 SORTIDES 2020 
 
9 d’octubre de 2020 | Grup mínim 4 persones, màxim 14. 
 

  MÍNIM DE PERSONES 
 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 4 persones. De no arribar a aquest mínim, l’agencia 
te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  

http://crm.winsartorio.com/excel/000307800-01-170119-vipplusautor.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000307800-01-170119-vipplusautor.pdf
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 EXPERTES 
 
La Pilar, enginyera informàtica, i l’Ester, comunicadora social, fa anys que resideixen a Cambodja. Viatgeres des de joves, 
han viscut i treballat a diversos països, principalment en iniciatives comunitàries. Cambodja les va enamorar i ha estat 
l’únic país que ha aconseguit fixar-los la residència. Els darrers anys han recorregut molts racons del territori, i 
l’admiració i estima per la seva gent no ha parat de créixer.  
La seva relació amb els indrets que segueix l’itinerari previst facilitarà trobades i converses amb interlocutors locals, 
apropant-nos així al seu univers quotidià. Una de les dues, segons disponibilitat, ens acompanyarà.  
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, 
Altaïr Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos.   
L’assegurança d’anul·lació que cobreix fins a 3.000€ té un preu de 60€, la que cobreix fins a 4.000€ té un preu de 80€, la 
de 5.000€ costa 100€, la de 6.000€ costa 120€ i la que cobreix fins a 7.000€ te un preu de 185€. També posem a la vostra 
disposició assegurances de mort o invalidesa que us permetran ampliar les cobertures per aquestes causes. 
 

 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que 
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.  
 

 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba 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 de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informar-
nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà variar 
en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la data de 
sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant Amex i 
Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
Obligatori, es tramita a l’arribada, 30USD, passaport amb validesa mínima de 6 mesos i dos pàgines en blanc. També es 
pot tramitar a https://www.evisa.gov.kh/  
 
VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem una visita a Ministeri de Sanitat, Consum i benestar social. 
 
DIVISES 

La moneda utilitzada a Cambodja és el Riel Cambodjà (es pot utilitzar dòlars americans sense problema). consultar 
el canvi a: XE converter.    

 
CLIMA 
El clima es tropical amb dues estacions: seca, de novembre a març amb temperatures que poden arribar als 30º. Pluges 
maig a octubre amb temperatures de fins 35º i molta humitat. Les pluges son curtes i violentes amb inundacions 
freqüents. Els millors mesos per viatjar son de novembre a març. 
 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors.  
 
 CONDICIONS GENERALS 
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web. 

https://www.evisa.gov.kh/
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=EGP
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

