Destaquem:

DESPLAÇAMENTS
Webs on podeu trobar informació sobre les
millors connexions i ofertes per poder viatjar
per terra, mar i aire:
TERRA


INTERRAIL

Pàgina oficial de l'Interrail amb informació
sobre preus, zones i condicions d'aquest
programa que connecta Europa per tren.
També, trobareu informació complementària
a: inter-rail.org


SEAT61

Per trobar trajectes i informació sobre els
trens de gairebé tot el món.


URBANRAIL

Una web útil per conèixer la xarxa de metro
de les principals ciutats del món que disposen
d’aquest servei, amb mapes detallats.
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Avisos i consells
actualitzats pels que
vulguin viatjar fora elaborats per la
Dirección General de Españoles en el
Exterior, Asuntos Consulares y Migratorios.
A més, podeu accedir a fitxes amb
informació dels diferents països del món
(que es poden descarregar en pdf) i les
ambaixades competents.
*Campanya divulgativa: “Viaja informado,
viaja seguro”.

Inscripcions al Registre de Viatgers
Per tal de facilitar l’atenció en possibles
situacions d’emergència i necessitat. Útil
sempre que vulgueu viatjar a països de risc,
ja sigui per qüestions de seguretat, salut o
una altra índole.

Horari

Matins: Dj. i Ds. de 10h a 14h
Tardes: Dll. a Dv. 15:30h a 20.30h
Horari d’estiu
(24 de juny al 24 de setembre)

Què fer en cas d’emergència?
L’assistència consular, per saber com i quan

Matins: Dj. de 10h a 14h
Tardes: Dll. a Dv. 15:30h a 20.30h
Dissabtes tancat / Agost tancat

contactar amb les ambaixades, els consolats
i la Unidad de Emergencia Consular en cas
de necessitat.


MAR


CRUCEROADICTO

Portal dedicat exclusivament als creuers, on
podeu trobar molta informació: ofertes,
consells, característiques dels vaixells, ports,
escales, etc.
AIRE


FLIGHTCONNECTIONS

Eina que ens informa de les rutes que fan 600
aerolínies de tot el món. Ens permet veure les
escales per trobar vols a bon preu o fer
stopover (escala de diversos dies de duració).
També, us recomanem dos COMPARADORS
DE VOLS per trobar les millors ofertes:


SKYSCANNER



MOMONDO



KIWI

La millor manera de viatjar és preparar el
viatge amb suficient antelació i ben informat
sobre el destí elegit per tal de gaudir-ho i,
alhora, evitar imprevistos o qualsevol situació
d’emergència que es pugui produir.
Aquesta guia pretén oferir-vos recursos amb
informació útil per qualsevol desplaçament, ja
sigui per plaer o per treball.
Recordeu que viatjar informat és viatjar més
segur.

INFORMACIÓ BÀSICA I
DOCUMENTACIÓ


MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y COOPERACIÓN

En aquesta web trobareu informació contrastada
i actualitzada per conèixer tot allò que és
necessari per visitar qualsevol país del món:
documentació per poder entrar-hi (visats,
passaports o DNI), seguretat, condicions
sanitàries, etc.

VIATGETECA

Portal de la Generalitat de Catalunya on
podeu trobar informació pràctica i recursos
per preparar les vostres vacances o estades.
Entre d’altres informacions destaquem:

Documents i canvi de moneda
Documentació necessària, l’ambaixada o el
consolat espanyol del lloc que voleu visitar,
així com el canvi de moneda.

Viatjar amb mobilitat reduïda
Informació sobre allotjaments i espais
adaptats a les necessitats de les persones
amb mobilitat reduïda. Un recull d’enllaços
relacionats amb el turisme accessible

Recursos: Guia APP turístiques
Ampli recull de les millors aplicacions mòbils
per viatjar pel món de la mà de SEGITTUR i
la Cámara de Comercio de España.

Dormir a bon preu
Tot un conjunt d’enllaços on podreu trobar
allotjaments (albergs juvenils, càmpings,
pensions, cases de pagès, monestirs, etc.) a
preus assequibles tant a Catalunya com a la
resta del món.

DRETS


AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM

El portal de consum de Catalunya posa a
disposició dels viatgers una relació de
recomanacions generals per abans, durant i
després dels viatges, tot recordant-nos que
tenim tota una sèrie de drets.

La visita a determinats països implica
prendre precaucions, una de les més
importants és vacunar-se contra certes
malalties.
VACUNES


MINISTERIO DE SANIDAD,
CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Recomanem l’apartat:

Alguns dels apartats a tenir en compte en
aquest portal són:

Consum TV viatges

Centres de Vacunació Internacional

VIATGETECA

Adreces i contacte d’aquest servei a la vostra
ciutat, on cal demanar cita prèvia.



Els teus drets tenen ales
Per conèixer els vostres drets davant
cancel·lacions, pèrdua o deteriorament de
l’equipatge, retards, etc. i com reclamar.

SALUT


CANAL SALUT. Desplaçaments

Informació
sobre
l’assistència
sanitària
pública dins de l’Estat, la Unió Europea i
d’altres països amb conveni bilateral.

Targeta Sanitària Europea (TSE)
Es pot sol·licitar per tenir dret als serveis que
presta el Sistema Sanitari Públic de la Unió
Europea i Suïssa. Però, cal tenir en compte
que cada país cobreix serveis diferents que no
necessàriament són els mateixos que els
nostres.


ASSEGURANCES PRIVADES

En els països amb què no s'ha establert cap
conveni amb l’Estat, l’assistència anirà a
càrrec del pacient. Per aquesta raó és
recomanable fer-se una assegurança mèdica
privada que cobreixi les despeses que puguin
originar-se per algun problema de salut.
Existeixen un ampli ventall d’asseguradores:






columbusdirect
intermundial
europ-assistance
worldnomads

Situació sanitària per països
Informació al voltant de les vacunes exigides
i recomanades, així com de les alertes
sanitàries dels diferents països del món.


BELLVITGE TRAVEL



BUSCA BLOGS DE VIAJE

Directori de blocs de viatge en castellà, on
podeu trobar experiències de països dels cinc
continents.


GUÍAS VIAJAR

Creat per José Luis Sarralde l’any 2008, es
tracta del bloc de viatges més visitat a Espanya,
guardonat amb el Premio Internacional de
Comunicación Turística PICOT com el millor bloc
de viatges l’any 2015. Podem trobar consells i
dades molt pràctiques per preparar qualsevol
viatge.


MOCHILEANDO POR EL MUNDO

La Leticia i en Roberto són una parella de
“mochilocos”, i en el seu bloc ens ofereixen unes
guies molt pràctiques amb tot un munt de
consells, experiències, receptes i, fins i tot, una
consultoria de viatges.


EL VIAJERO ASTUTO

La web del Centre de Salut Internacional de
l’Hospital Universitari de Bellvitge ofereix
informació imprescindible i assessorament
per a qualsevol viatger que vulgui evitar
riscos innecessaris durant la seva estada.

Bloc creat pel periodista Isidoro Merino,
col·laborador del suplement EL VIAJERO del
diari El País, on trobareu articles amb ofertes,
consells i informació pràctica per planificar
qualsevol tipus de viatge.

Healthmap.org



Plataforma creada per l’Hospital Infantil de
Boston que ens informa online i en temps
real de possibles brots de malalties tropicals
a tot el món.

Sabela Montero, una “blogger responsable”, ens
explica les seves experiències viatgeres per
països dels cinc continents. Podem trobar fotos,
vídeos i itineraris, en definitiva informació molt
variada i útil sobre els llocs que ha visitat, tot
acompanyat d’una selecció de llibres ambientats
en aquests destins.

BLOCS I WEBS
DE VIATGES
Els denominats travel blocs són un fenomen
de la web 2.0, una eina valuosa on podeu
trobar molta i bona informació gràfica i
escrita d’experiències viatgeres de primera
mà.
Existeixen milers de blocs de viatge, dels
quals us destaquem:


EL BLOC DE VIATGES

Relats, guies i consells útils d’un gran
nombre de destinacions publicats des de
l’any 2007, amb informació pròpia i enllaços
a d’altres blocs de viatges en català.



VIAJANDO IMAGENES Y SENSACIONES

VIAJEROS CALLEJEROS

La Vanessa i el Roger són una parella entusiasta
dels viatges que han creat aquest bloc per a
compartir les seves experiències per tot el món.

TURISME RESPONSABLE
El turisme és una activitat d’oci, però també
una activitat econòmica que en alguns
casos, segons la manera de viatjar, pot
generar uns “efectes colaterals” a la
població i el medi del lloc visitat, que en cap
cas s’haurien d’obviar.
Com a consumidors, a l’hora de planificar
els nostres viatges podem aportar el nostre
gra de sorra acceptant les ofertes turístiques
més sostenibles i rebutjant les que tenen un
impacte més negatiu.
Si voleu conèixer pràctiques de turisme
responsable us recomanem:


RESPONSIBLE TRAVEL

Una agència de viatges online fundada l’any
2001 que ofereix més de 5000 ofertes de
turisme responsable a través de 400
operadors turístics de tot el món.


SOY ECOTURISTA

Portal de l’Asociación de Ecoturismo en
España (AEE), una associació sense ànim de
lucre creada l’any 2010 per fomentar el
turisme sostenible en una sèrie d’espais
naturals protegits del territori espanyol. Una
iniciativa pionera que ofereix experiències
d’ecoturisme sostenible on es garanteix el
desenvolupament local i la conservació de la
biodiversitat d’aquests espais.

METEOROLOGIA
Per conèixer la predicció meteorològica del
destí que voleu visitar us proposem un
seguit de webs amb prediccions a llarg
termini i informació climatològica que us
poden ajudar a l’hora de planificar el vostre
viatge:


THE WEATHER CHANNEL



SERVEI D’INFORMACIÓ
METEOROLOGICA MUNDIAL



BBC WEATHER



SERVEI METEOROLÒGIC NORUEC

