Presentació
Jordània ofereix el que poques destinacions poden oferir: un viatge no només en l’espai, sinó també en el
temps. En l’espai perquè viatjar a Orient és posar-se en contacte amb un món diferent, ple d’emocions i
sensacions per descobrir. I en el temps perquè a través de la seva riquesa cultural podem conèixer els
escenaris d’alguns dels episodis més importants de la història de la humanitat. En efecte, quan els humans,
fa uns 10.000 anys van decidir deixar de ser nòmades per convertir-se en sedentaris i iniciar així el procés
que conduiria a la civilització, ho farien molt a prop de Petra. Molt més tard, quan els jueus van sortir del
desert fugint de la ira del faraó, van poder contemplar la seva Terra Promesa des del Mont Nebo, on
Moisès va ser enterrat. I encara més tard, quan els romans van conquerir Petra i van posar punt i final al
darrer regne independent de la zona, van reorganitzar la regió i la van batejar com a l’Aràbia Feliç, I no
els hi faltava raó: Petra primer i Bosra i Palmira després, van ser les ciutats claus en una de les més grans
rutes comercials de la història: la Ruta de la Seda.
Per aquesta ruta passaven els més increïbles i valuosos productes que el món d’aquella època podia
disposar: or, encens, mirra, seda, lapislàtzuli... i ciutats com Petra, però també Amman o Jerash, van
prosperar i gaudir d’aquest comerç fins a convertir-se en autèntiques metròpolis plenes de luxe i glamur
romà i oriental.
Encara que fascinant, no tan sols la història antiga hi és present a Jordània; episodis més recents com la
caiguda de l’imperi otomà amb la lluita entre àrabs i turcs liderats pel famós Lawrence d’Aràbia, van tenir
escenaris tant fabulosos com l’impressionant desert del Wadi Rum o les platges d’Àqaba. I darrerament,
en el sempre convuls panorama pròxim-oriental, la monarquia haiximita de Jordània està sent clau en
mantenir l’ordre i l’estabilitat de la zona.
Però Jordània no és només una destinació per aprendre història; espais com el Wadi Rum, la Mar Morta,
el fons submarí de la Mar Roja o la mateixa Petra són alguns dels escenaris més impressionants del món.
Realment, Jordània és una terra de meravelles on la natura i la història es reuneixen per oferir un país
inigualable i obert a tots aquells que vulguin descobrir antigues civilitzacions però també noves sensacions.
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Professor especialista
Felip Masó
Llicenciat en Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona. La
seva especialitat és la Història Antiga i l'Arqueologia del Pròxim Orient. Com a
arqueòleg ha treballat amb la Universitat de Barcelona i de A Coruña a Síria,
amb la Hebrew University of Jerusalem i la Universidad Complutense de Madrid
a Tell Hatsor (Israel) i amb el Ministeri d’Antiguitats de Jordània a Jerash.
És autor de nombrosos articles sobre història antiga i arqueologia en
publicacions com ara National Geographic, Sapiens, Arqueo, Història i Vida, i
autor dels llibres Grandes Civilizaciones: Mesopotamia, de National Geographic
(2013), Historia de la Antigua Persia. De Ciro a Alejandro (DSTORIA, 2016) y
La Tierra de Canaán (2018). Actualment treballa a Arqueonet.net com a professor d'Història Antiga i com
a guia cultural de viatges.
Mapa
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Programa detallat
Dia 1. Barcelona – Amman

Enfilant cap al regne nabateu
Presentació l’aeroport de Barcelona, on ens trobarem amb el nostre professor per sortir en vol directe amb
destinació Amman, iniciant doncs el nostre viatge a l’antic regne dels nabateus.
Arribada i trasllat al nostre hotel.
Sopar i allotjament.
Dia 2. Amman – Umm Qais – Jerash – Amman

Explorant els jaciments del nord del país

Esmorzar i sortida per veure el jaciment d’Umm Qais, l’antiga Gadara, una important ciutat hel·lenísticaromana, que va formar part de la Decàpolis fins a la conquesta de Pompeu. Situada a la frontera de
Jordània amb Israel i Síria, té una magnífica vista del bíblic llac de Tibaríades i dels estratègics Alts del
Golan, així com de la gorja del riu Yarmuk, escenari de la batalla que va permetre la conquesta musulmana.
A continuació enfilarem cap a l’antiga ciutat romana de Jerash, una altra de les ciutats de la Decàpolis i
una dels jaciments hel·lenístico-romans més ben preservats. Aquí, a més a més dels temples, teatres,
banys i fonts, desataca la seva plaça principal i el cardo màxim, envoltat de centenars de columnes que
rememoren el gloriós passat de l’Imperi Romà.

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

3

Jordània. A la recerca del regne nabateu.
Per la tarda, visita del centre històrica d’Amman, amb el teatre romà, l’odeó i les restes del cardo
romà. Així com també la mesquita d’al-Husseini, edificada l’any 1924, sota el regnat del rei Abdullah I,
al lloc on es creu que Omar, segon profeta islàmic, va construir-ne una l’any 640. La mesquita es troba
ubicada al bell mig del carrer comercial del centre, on tindrem temps per fer-hi una passejadeta.
Sopar i allotjament a l’hotel.
Dia 3. Amman – Madaba – Monte Nebo – Petra

Seguint les petjades de la Bíblia...

Esmorzarem i farem una visita a la Ciutadella d’Amman, que constitueix un bon exemple de
l’arquitectura omeia, i també veurem les restes del Temple romà d’Hèrcules i un petit museu
d’arqueologia amb destacades peces que ens permetran descobrir el passat de Jordània. Després ens
dirigirem cap al jaciment de Qasr Iraq el Amir, on podrem visitar el palau de Qasr el-Abd, un
magnífic edifici que era la seu del governador d’Ammon durant el s. III-II a.C.

Tot i el temps que ha passat, l’edifici encara es manté en força bon estat de conservació i és un exemple
únic de l’arquitectura palatina d’aquesta època. Destaquen els seus magnífics relleus d’animals salvatges
a l’entrada.
Tot seguit anirem a la ciutat de Madaba, coneguda pels seus espectaculars mosaics bizantins, d’entre els
que destaca el mosaic cartogràfic de Jerusalem i Terra Santa, datat del segle VI i ubicat a l’església de
Sant Jordi.
A continuació pujarem fins al Mont Nebo, on es diu que reposen les restes del profeta Moisès. Si el dia és
prou clar, podrem veure Jerusalem.
Arribada a Petra, sopar i allotjament.
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Dia 4. Petra

Petra, capital del regne nabateu
Després d’esmorzar començarem el dia amb una experiència inoblidable: visitarem la fabulosa ciutat de
Petra, sovint denominada la vuitena meravella del món antic.

Aquesta impactant ciutat, excavada per complet dins les roques, fou fundada pels edomites durant el
segle VII a.C. i fou ocupada per la tribu dels nabateus al segle VI a.C. Aquests últims la van convertir en
una ciutat cabdal en diferents rutes comercials. Entre els anys 64 i 63 a. C. La ciutat va ser conquerida
pels romans i passà a formar part d’una de les seves províncies. Al segle VIII la ciutat fiu abandonada i
no va ser fins l’any 1812 que l’explorador suís Johann Ludwig Burckhardt la va redescobrir al món
occidental.
Entrarem per l’estret canó del Siq i visitarem els principals monuments, entre els quals destaca El Tresor
o Al-Khazneh, que s’eleva, imponent, sobre la rova rogenca tant característica d’aquesta ciutat
mil·lenària. També veurem temples, sales funeràries, tombes excavades a les roques i el gegantí Monestir,
al qual s’hi accedeix pujant uns 900 esglaons. Des d’allà podrem gaudir d’unes vistes espectaculars del
panorama que ofereix la ciutat de Petra.
Després de dinar en un restaurant local, tornarem a l’hotel. Sopar i allotjament.
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Dia 5. Petra – Wadi Rum

Wadi Rum, la Vall de la Lluna
Avui tindrem l’oportunitat de tornar a caminar pel Siq per gaudir, per darrera vegada, d’aquesta
espectacular experiència, per després, seguir coneixent el passat nabateu a “la Petita Petra”, i també
un dels jaciments neolítics més antics del Pròxim Orient, Jebel al Beida.
Després de la visita conduirem en direcció sud fins al imponent desert de Wadi Rum, que té un dels
paisatges més excepcionals del món: muntanyes immenses de canons estrets i dunes vermelloses encara
habitades per tribus beduïnes, fan de Wadi Rum un lloc meravellós i únic. Serà una tarda d’aventura en
vehicles 4x4 que ens permetran explorar els punts més destacats d’aquest indret espectacular.
Després de dinar en un restaurant local ens traslladarem fins a un campament d’estil beduí. Passarem
la nit sota la llum de les estrelles.
Sopar i allotjament al campament.
Dia 6. Wadi Rum – Kerak – Mar Mort

Mar Mort, sensacions úniques a -400m
Després d’esmorzar sortirem del desert per dirigir-nos al Mar Mort. En ruta ens aturarem a Kerak, on
visitarem el seu imponent castell, construït al segle XII i tot un exemple de la magnífica arquitectura
desenvolupada durant les croades.

Després de dinar, al llarg de la tarda, arribarem fins al punt més baix de la Terra, a més de 400 metres
sota el nivell del mar: el Mar Mort, amb una concentració de sals extrema i unes excepcionals propietats
curatives reconegudes des de fa més de 2000 anys, ens permetrà viure una jornada de bany i descans en
un entorn natural d’una bellesa gairebé surrealista.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
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Sopar a l’hotel.
Dia 7. Mar Mort – Betània – Mar Mort

Baptisme al Jordà

Després d’esmorzar, aprofitarem la nostra estada al Mar Mort per acostar-nos a la propera Betània, lloc
on, segons la tradició bíblica i per a molts líders cristians del món, va ser batejat Jesús per Joan Baptista.
Més enllà de la importància religiosa que pugui tenir aquest esdeveniment, la visita ens permetrà conèixer
la història del jaciment que, fins el segle XIV fou un important centre de pelegrinatge i que avui, després
del Tractat de Pau de 1994 entre Israel i Jordània, ho torna a ser. Aquí hi podrem contemplar les diferents
instal·lacions que es van anar construint al llarg del temps (coves, esglésies, monestirs, piscines...) al
voltant del lloc on va ser batejat Jesús, i també podrem explicar els orígens i el simbolisme d’aquest ritus,
que es remunten molt més enllà del què ens podem imaginar.

Dinar i sopar a l’hotel.
Dia 8. Mar Mort – Amman – Barcelona

Retorn a casa

Després d’esmorzar ens traslladarem, a l’hora indicada, a l’aeroport d’Amman, on agafarem el vol directe
de tornada cap a Barcelona.
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Preus *per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 2335 €
Suplement per habitació individual: 475 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 350 €

Agència
Gestora

Inscripció i reserva
Per fer la reserva de places cal seguir els següents
passos:
Preinscripció. Per qualsevol de les següents vies:
 E-mail: a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant com a títol del missatge
“Inscripció viatge Jordània” i indicant
clarament les dades de cada participant que
s’inscriu (nom i cognoms, e-mail i telèfon de
contacte).
 Pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html.
Allà cal marcar l’opció “Inscripció a una
activitat”, emplenar les dades personals i
indicar el destí del viatge a l’apartat ‘Missatge’.
 Per telèfon: als números 937 423 014 o 667
013 352 o 695 528 467.
 Presencialment: a Arqueonet, al carrer
Sepúlveda 79 de Barcelona.
Reserva: un cop fetes les preinscripcions ens
posarem en contacte amb tots els preinscrits per
tal de portar a terme els tràmits de reserva
(primers pagaments i requeriments de
documentació).

Vols

Allotjaments previstos (o similars)
 Amman: Hotel Millenium
(https://www.millenniumhotels.com/es/amman/
grand-millennium-amman/)
 Petra: Hotel Movenpick
(https://www.movenpick.com/eb/middleeast/jordan/petra/resort-petra/overview)
 Wadi Rum: Sun City Camp
(http://www.suncitycamp.com/)
 Mar Mort: Hotel Movenpick
(https://www.movenpick.com/en/middleeast/jordan/amman/resort-dead-sea/overview)

Serveis inclosos
 Professor-acompanyant d’Arqueonet des de
Barcelona: prof. Felip Masó.
 Guia local acompanyant privat de parla
espanyola, durant tot l’itinerari.
 Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida
pel guia especialista d’Arqueonet.
 Serrades temàtiques durant el viatge a càrrec del
guia especialista d’Arqueonet.
 Dossier de viatge en format digital a càrrec del
professor acompanyant.
 Vols Barcelona – Amman – Barcelona, en classe
turista, amb la companyia Royal Jordanian.
 Visat d’entrada al país.
 Tots els trasllats privats en vehicle climatitzat
tipus bus.
 Allotjament en hotels de categoria 5* i
campament a Wadi Rum.
 Totes les visites detallades al programa
realitzades en privat pel nostre grup.
 Entrades als llocs indicats al llarg del programa.
 Excursió de 4h en vehicle tot-terreny a Wadi
Rum.
 Pensió completa durant tot el viatge als hotels i
restaurants locals seleccionats.
 Propines a guies locals i conductors.
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació
fins a 3000€

8 d’agost de 2021
Barcelona (BCN), 16:35
Amman (AMM), 22:00

Serveis no inclosos

15 d’agost de 2021
Amman (AMM), 11:45
Barcelona (BCN), 15:45

 Begudes als àpats.
 Extres personals.
 Tot allò no especificat a l’apartat “Serveis
inclosos”.
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Seguretat Covid-19
Des d’Arqueonet i Malaika, per tal de garantir la seguretat de tots els participants i guies en els nostres
viatges, hem establert un protocol per al compliment de les normes sanitàries de prevenció del la Covid19, del qual volem destacar les següents mesures adoptades:










Informació prèvia i aplicació de la normativa sanitària exigida o recomanada pels governs dels països
de destinació i les companyies aèries, amb actualització periòdica, sempre que sigui possible.
Obligatorietat de l’ús de la mascareta.
Es recomana portar gel desinfectant.
En el transport terrestre privat utilitzat en els desplaçaments (minibús o autocar) es mantindrà, sempre
que sigui possible, una capacitat adequada al nombre de passatgers que permeti garantir una distància
de seguretat.
Desinfecció diària dels vehicles utilitzats com a transport privat en els desplaçaments (minibús o
autocar), d’acord amb els protocols de seguretat establerts per l’empresa contractada.
Utilització de ràdio-guies, on sigui possible, amb auriculars d’ús limitat durant les visites (després de
ser usats son rebutjats per impedir un ús posterior).
Assegurança d’assistència de viatge i de cancel·lació inclosa en tots els nostres programes de viatge,
amb la cobertura de 3 noves garanties:
o Si el passatger agafa la Covid-19 abans de l’inici del viatge.
o Si en arribar a l’aeroport, port o estació de tren es denega l’embarcament del passatger perquè
la seva temperatura corporal és superior a l’exigida o mostra símptomes de la Covid-19.
o Si durant el viatge el passatger ha de romandre en quarantena perquè ha estat diagnosticat
de Covid-19. En aquest cas, es cobreix l’allotjament durant 14 dies, per un import de 100€ per
dia i per persona (no cobreix el confinament).
Signatura d’un acord amb els Laboratoris Cerba, per tal de facilitar als nostres clients que així ho
desitgin l’accés a la realització de proves PCR o serològiques.

Condicions de reserva i pagaments
Pagaments:
1) Per a garantir les places pre-reservades caldrà fer un primer pagament a compte. Tres mesos
abans de la sortida, per a fer els tràmits de la formalització de la reserva, haurà de fer-se un ingrés
fins arribar al 40% de l’import del viatge.
2) En cas que la reserva de la plaça es faci dins els 3 mesos abans de la data de sortida del viatge
s´haurà de realitzar directament el pagament del 40% corresponent a la formalització de la
reserva.
3) L’últim pagament (fins a aconseguir l´import total del viatge ) haurà de fer-se, com a màxim, un
mes abans de la data de sortida del viatge.
Les dates concretes de cada pagament es comunicaran directament, en el seu moment, a les persones
que hagin reservat plaça en el viatge.
Pot haver-hi excepcions de condicions de pagament sol·licitades pel proveïdor o la companyia aèria
(condicions particulars). Si n´hi hagués, es comunicarien amb anterioritat per escrit a l´espera de la
confirmació per part del client, d’acord amb el següent:
Serà d´obligat pagament l´abonament de l´import corresponent a la totalitat del preu de les reserves
aèries en el moment en el qual la companyia aèria o el client donin l´ordre d´emissió d’aquestes, així com
la totalitat d´aquells serveis que així ho requereixin i hagin estat sol·licitats pel proveïdor.
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La resta de les quantitats s´establiran segons el calendari de pagaments proporcionat pel proveïdor.
Documentació:
1) En el moment de la formalització de la reserva haurà de lliurar-se una còpia escanejada del
passaport (en cas que el viatge el requereixi) o bé del DNI.
2) Qualsevol canvi en relació amb el passaport o el DNI (pèrdua, renovació…) haurà de comunicarse a Malaika Viatges, S.L. abans de la data d´inici del viatge.
3) Es necessari PASSAPORT amb una validesa mínima de 6 mesos i una fulla en blanc.
4) Sanitat i vacunes: No hi ha cap vacuna obligatòria.
És important consultar amb l´organisme pertinent les vacunes recomanables.
Malaika Viatges pot informar-los de les vacunes obligatòries però és responsabilitat del viatger
consultar un professional metge.
Poden consultar les informacions oficials sobre vacunes a la web del Ministeri de sanitat i consum
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do
O a la web de gencat.cat o trucant a CatSalut respon al 061
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/vacunacio/
L´agencia oferirà quanta informació sigui requerida pel viatger en relació amb la necessitat d´expedir
documentació addicional per a la seva entrada o sortida del lloc de destinació i vigència dels documents
d´identitat, independentment de la seva nacionalitat. Així mateix, en el seu cas, les vacunes necessàries
o altres exigències en matèria sanitària. Per obtenir informació addicional sobre país/països de destinació
podem consultar amb www.exteriores.gob.es (Tel: 91.379.97.00).
Notes:
1) L’agència, en el moment de contractació del viatge combinat, posarà en coneixement del client la
possibilitat de subscriure una assegurança facultativa que cobreixi les despeses originades en cas
de que el viatger decideixi posar fi al contracte o les despeses d’assistència, incloses les de
repatriació, en cas d´accident, malaltia o defunció durant el viatge.
2) Si el viatge o vacança és, en termes generals, apte per a persones amb mobilitat reduïda, a petició
del viatger, l´agència facilitarà al viatger informació precisa sobre la idoneïtat del viatge o vacança
en funció de les seves necessitats.
CONDICIONS GENERALS
Regulació jurídica aplicable
Les presents condicions generals estan subjectes a la normativa turística autonòmica vigent en el lloc de
celebració del contracte i, a falta d´aquesta, el que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 1/2007 i en la
Llei estatal de condicions generals de contracció (Llei 7 / 1998, de 13 d´abril).
La reserva del viatge contingut en el present pressupost suposa l´acceptació total de les presents
condicions generals, que es consideren automàticament incorporades al contracte.
Les presents condicions generals obliguen a les parts, juntament amb aquelles condicions particulars que
constin en la documentació facilitada pels proveïdors.
El contracte de viatge combinat es regeix per les clàusules contingudes en aquest, per la fitxa tècnica del
viatge que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals.
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Organització
La realització tècnica del viatges compresos en aquest pressupost / oferta ha estat realitzada per Malaika
Viatges SL., amb domicili a Enric Granados, 114 1er 2a B - 08008 - Barcelona, CIF: B66197823, número
de llicència: GC: 3373, telèfon: 930011176 i correu electrònic: malaika@malaikaviatges.com
Inscripcions i reemborsaments
* Quan el consumidor sol·liciti la inscripció en una determinada reserva, l´agència venedora es compromet
a realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la mateixa d´acord amb el nombre de
places disponibles i el període per al que s´ha sol·licitat.
* En el moment de la sol·licitud de la reserva, Malaika Viajes, SL, reclamarà al consumidor la bestreta. Si
es confirma la reserva, la suma lliurada s´imputarà al preu del viatge. Si el consumidor retira la seva
sol·licitud de reserva abans de la confirmació, se li reintegrarà la suma dipositada, deduïdes les despeses
de gestió de Malaika Viajes, SL, així com les despeses de gestió del proveïdor en el cas que n´hi haguessin.
* Una vegada confirmada la reserva per part de l´agència, el consumidor haurà d´abonar un dipòsit
corresponent segons en cada cas sigui requerit o, en el seu cas, completar fins a aquest import les
quantitats que hagi lliurat a compte. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l´agència el requerirà
perquè ho efectuï. En cas de no abonar aquest import en el termini requerit per l´agència, s´entendrà
que el consumidor desisteix del viatge sol·licitat, sent-li aplicables les condicions previstes en l´apartat
“Dret de desistiment del consumidor”.
* El pagament de la resta del preu s´efectuarà quan l’agència ofereixi el lliurament al consumidor dels
títols de transport, bons de viatge o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de
les prestacions que formen el viatge combinat si no s’hagués determinat calendari de pagaments específic,
cas en el qual aquest haurà de seguir-se. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l´agència el
requerirà perquè ho efectuï . En cas de no abonar aquest import en el termini requerit per l’agència,
s´entendrà que el pagament s’efectuarà no més tard de 7 dies abans de la sortida.
De no procedir al pagament total en les condicions assenyalades, s´entendrà que el consumidor desisteix
del viatge sol·licitat ,sent-li aplicables les condicions previstes en l’apartat “Dret de desistiment del
consumidor”.
*L´assegurança d’assistència i de cancel·lació, inclosa en els nostres viatges, no està subjecta a la Llei de
Viatges Combinats. És imperatiu legal tramitar-la en el mateix moment de la confirmació de serveis de la
reserva i, una vegada emesa, les garanties de la pòlissa queden activades i, per tant, no es reemborsable.
Preu
Els preus dels viatges combinats estan calculats sobre la base dels tipus de canvi, tarifes de transport,
cost del carburant, taxes, nombre de participants i impostos aplicables en la data de l´edició del programa.
En cas de circuits que incloguin dos o mes països, el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar
USA en la mateixa data.
El preu pot ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions
en el cost dels transports (inclòs el preu del carburant), en les taxes o impostos referents a determinats
serveis (com els d´aterratge, embarcament o desembarcament en ports i aeroports), nombre de
participants i en els tipus de canvi aplicats al viatge.
Quan l´agència de viatges es vegi obligada a modificar de manera significativa i a l´alça el preu del viatge
combinat per motius diferents dels expressats en el paràgraf anterior, ho notificarà al consumidor el més
aviat possible (per escrit o per qualssevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada),
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a fi i efecte que pugui optar per acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte (si
aquests s´ha formalitzat).
Dret de desistiment del consumidor
1.- Si el client desisteix del viatge, desprès de la formalització, haurà d´indemnitzar a l’agència de viatges
amb l´abonament de les despeses de gestió i les despeses de cancel·lació. Si en el contracte no es preveu
una penalització tipus, l´import de la penalització es calcularà per la resolució estalvi de costos i els
ingressos derivats de la utilització alternativa dels serveis de viatge ocasionats pels diferents proveïdors
turístics, companyies aèries, etc., i la penalització amb els terminis marcats pels propis proveïdors.
2. El consumidor no haurà d´abonar penalització si el desistiment té lloc per causa de força major.
3. No obstant això, encara que no s´apliquin les anteriors penalitzacions en tots els casos, el consumidor
haurà d´abonar les despeses de gestió i d’anul·lació que produeixi el desistiment.
4. El desistiment produeix efectes des del moment en què la voluntat de desistir del consumidor arriba al
coneixement de l`agència.
5. Conegut el desistiment, l´agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el
termini màxim de 14 dies, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació
justificades.
6. Si el viatge combinat estigué subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara
nolis d´avions, vaixells, tarifes especials o altres d´anàlegs, les despeses de gestió, les despeses
d’anul·lació i les penalitzacions seran les que indiqui explícitament l’agència.
Cancel·lació del viatge per part de l´organitzador
En cas que l´organitzador condicioni la viabilitat d´una oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim
de participants, i per no arribar a aquest nombre es produeixi la cancel·lació del viatge, l´usuari tindrà
dret al total reemborsament de les quanties anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat en
concepte d´indemnització, sempre que l´agència ho hagi notificat per escrit amb una antelació mínima
de vint dies a la data de sortida. Tampoc podrà reclamar indemnització quan la cancel·lació del viatge per
part de l´agència es degui a motius de força major. Son causes de força major les circumstàncies alienes
a l´agència, anormals i imprevisibles les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se, malgrat
haver actuat amb la diligència deguda.
* Poden consultar la informació referent a recomanacions i requisits d´entrada, sanitaris i d’altres
necessaris del país o països a visitar en les següents pàgines web i telèfon : www.maec.es
Tel.: 91.379.97.00.
Protecció de dades
En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d´aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i a la
Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD), en el moment de la recollida de les seves dades Malaika Viatges li proporciona la informació
bàsica respecte del seu tractament. Annexat a la Condicions Generals disponibles en la nostre web podrà
obtenir la informació addicional. Igualment, l´informem que vostè té dret a accedir, a rectificar, a limitar
el tractament, a suprimir les seves dades i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, tal com s´explica
en la informació addicional, mitjançant comunicació a la següent adreça de correu electrònic
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malaika@malaikaviatges.com. En tot cas, vostè podrà presentar una reclamació davant l´Agència
Espanyola de Protecció de Dades especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus
drets. L´adreça de l´Agència és C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid, i la seva web www.agpd.es.
INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL ADDICIONAL PRECEPTIVA
La combinació de serveis de viatge que se li ofereix és un viatge combinat en el sentit del text refós de la
Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.
Per tant, vostè gaudirà de tots els drets que s´apliquen en el marc de la UE als viatges combinats. Malaika
Viatges serà responsable de la correcta execució del viatge combinat en el seu conjunt.
A més, com exigeix la legislació, l´empresa majorista està coberta per una garantia per a reemborsar-li
els pagaments realitzats i, si el transport està inclòs en el viatge, assegurar la seva repatriació en cas que
incorrin en insolvència.
Principals drets en virtut del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i
altres lleis complementàries, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre:
– Els viatgers rebran tota la informació essencial sobre el viatge combinat abans de celebrar el contracte.
– Sempre hi haurà com a mínim un empresari responsable de la correcta execució de tots els serveis de
viatge inclosos en el contracte.
– Es proporcionarà als viatgers un número de telèfon d´emergència o les dades d´un punt de contacte
on puguin contactar amb l´organitzador o el minorista.
– Els viatgers podran cedir el viatge combinat a una altra persona, amb un preavís raonable i, en el seu
cas, amb subjecció al pagament de despeses addicionals.
– El preu del viatge combinat només es podrà augmentar si es produeixen despeses específiques (per
exemple, en els preus del combustible) i està expressament estipulat en el contracte, i en cap cas en els
últims vint dies anteriors a l’inici del viatge combinat. Si l´augment de preu excedeix del vuit per cent del
preu del viatge combinat, el viatger podrà posar fi al contracte. Si l´organitzador es reserva el dret
d´augmentar el preu, el viatger tindrà dret a una reducció del preu si disminueixen les despeses
corresponents.
– Els viatgers podran posar fi al contracte sense pagar cap penalització i obtenir el reemborsament complet
de tots els pagaments realitzats si es modifica significativament algun dels elements essencials del viatge
combinat que no sigui el preu. Si l’empresari responsable del viatge combinat el cancel.la abans del seu
inici, els viatgers tindran dret a reemborsament dels pagaments realitzats.
– En circumstancies excepcionals, per exemple, en cas que en el lloc de destinació existeixin greus
problemes de seguretat que puguin afectar el viatge combinat, els viatgers podran posar fi al contracte
abans de l´inici del viatge combinat sense pagar cap penalització.
– A més, els viatgers podran posar fi al contracte en qualsevol moment abans de l´inici del viatge combinat
mitjançant el pagament d´una penalització per terminació, que sigui adequada i justificable.
– Si, desprès de l´inici del viatge combinat, no poden prestar-se elements significatius d´aquest, hauran
d´oferir-se al viatger fórmules alternatives adequades, sense cost addicional. Els viatgers podran posar fi
al contracte sense pagar cap penalització en cas de no execució dels serveis quan això afecti
substancialment l’execució del viatge combinat i l´organitzador o, en el seu cas, el detallista no
aconsegueixi solucionar el problema.
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– Els viatgers també tindran dret a una reducció del preu i/o a una indemnització per danys i perjudicis
en cas de no execució o execució incorrecta dels serveis del viatge.
– L´organitzador haurà de proporcionar assistència al viatger en cas que aquest es trobi en dificultats.
– Si l´organitzador incorre en insolvència es procedirà al reemborsament dels pagaments. En cas que
l´organitzador incorri en insolvència desprès de l’inici del viatge combinat i aquest inclogui el transport,
es garantirà la repatriació dels viatgers. Malaika Viatges ha subscrit una garantia de protecció front a la
insolvència amb l´entitat AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb domicili social:
C/Monseñor Palmer, 1. 07014 Palma de Mallorca. CIF: A-60917978, Telèfon: 935571033; nº de pòlissa
72980037. Si es deneguen serveis a causa de la insolvència els viatgers podran posar-se en contacte amb
aquesta entitat o, en el seu cas, amb l’autoritat competent: Departament d’Empresa i Coneixement,
Passeig de Gràcia, 105 08008 – Barcelona, 93.484.95.00.
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