Presentació
En aquest viatge no visitarem ni les impressionants piràmides de Guiza, ni els fantàstics temples de Luxor,
ni les fastuoses tombes de la Vall dels Reis, ni els pràcticament intactes temples ptolemaics, ni tampoc
farem un meravellós creuer pel Nil. I és que aquest és per anar més enllà del que normalment es veu i es
visita. Amb tot, també visitarem piràmides, però unes de molt especials com les de Saqqara, Hawara i
Lahun, algunes acabades d’obrir al turisme després de dècades tancades; també visitarem temples, però
molt poc freqüentats com el de Thot a Hermòpolis, tot i ser summament importants al ser la seu en la
que es va desenvolupar una de les teogonies de la creació egípcia; també visitarem tombes, però molt
menys conegudes, com les de la necròpolis de Beni Hassan, on es troben les tombes dels prínceps egipcis
del XVI nom del l’Alt Egipte durant Regne Mig, amb unes pintures excepcionals i úniques per la història
d’Egipte. Però, a més de tot això, aquest viatge té un objectiu molt clar: visitar Tel el-Amarna, l’antiga
Akhetaton, la capital d’Akhenaton i Nefertiti, i conèixer un dels períodes més importants de la història
d’Egipte, un període únic en els tres mil anys de la seva història en el que es va qüestionar tot el que es
creia inqüestionable. Aquí visitarem algunes de les esteles que marcaven els límits de la nova capital
sagrada i coneixerem els principis de la seva teologia suposadament monoteista, visitarem el palau del
faraó i explicarem la seva història personal, anirem per la ciutat passant pels barris de cases i d’artesans
com Tutmosis, l’escultor real creador del bust de Nefertiti, i sobretot visitarem els seus temples per
entendre el nou culte dispensat al gran déu Aton. La visita acabarà visitant les tombes reials on, a més
d’uns relleus únics en la història egípcia, entendrem perfectament la visió que tenia Akhenaton d’ell mateix,
d’Aton i de la relació entre ells, en una de les més belles integracions de l’arquitectura amb la natura i la
religió.
Aquest, en efecte, no és el típic viatge a Egipte, però sens dubte és igual d’ imprescindible.
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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 – El Caire
Primer dia del nostre viatge cap a El Caire per endinsar-nos en la vida, el pensament i l’obra d’un dels més
importants faraons de la història d’Egipte, que en pocs anys va ser capaç de sacsejar els ciments d’una
civilització mil·lenària.
A l’hora concertada ens trobarem amb el nostre professor especialista a l’aeroport per volar cap El Caire.
Arribada, tràmits de visat i trasllat a l’hotel.
Dia 2. El Caire – Saqqara – El Caire
Començarem el viatge a una visita molt especial a la necròpolis de Saqqara, seu de la piràmide esglaonada
de Djeser. Si aquesta vista ja acostuma ser una experiència excepcional amb la visita del Serapeum, el
Museu d’Imhotep i el complex funerari de Djeser, aquesta vegada serà inoblidable perquè tindrem
ocasió d’entrar a l‘interior de la piràmide més antiga d’Egipte per veure l’espectacular sarcòfag del faraó i
la seva enrevessada xarxa de túnels tancada durant dècades.

A continuació visitarem també la necròpolis de Dashur on es troben les dues piràmides que va construir
Esnofru, pare de Quèops, la Piràmide Romboidal i la Piràmide Vermella. Aquestes dues visites ens
serviran per explicar les primers estats de la religió celest i solar que segles després modificaria Akhenaton
amb un altre culte solar, el del disc Aton.
Dia 3. El Caire – Hawara – Fayum – Minia
El dia d’avui ens portarà cap a Minia, la ciutat més propera a Amarna.
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Però abans, farem una aturada a la zona de l’Oasi d’El Fayum, un lloc extraordinari que va gaudir d’un
gran impuls sota els faraons del Regne Mig. Aquests, assentats a la capital d’Itxi Taui situada just en front,
van voler aprofitar el potencial econòmic de la zona, duent a terme importants obres hidrològiques i de
condicionament agrícola. El costum d’enterrar-se just a l’altra banda de la seva capital va fer que en
aquesta zona es construïssin alguns conjunts funeraris que aprofitarem per visitar.

En primer lloc, ens acostarem al complex d’Amenemhat III a Hawara per veure la seva piràmide i
temple funerari, el famós “laberint”, i després anirem a visitar el jaciment de Lahun on es troba la
piràmide de Senusret II (oberta el 2019 per primera vegada al públic) i un dels poblats més ben
conservats de l’antic Egipte d’on procedeix una important col·lecció de papirs que tracten aspectes legals,
mèdics i matemàtics de l’època. Aquestes dues piràmides tenen poc a veure amb les majestuoses
piràmides del Regne Antic, però són tant o més interessants que aquelles per les particularitats que
presenten. El primer que crida l’atenció és que estan construïdes amb tovot, donant un aspecte
fantasmagòric a la vegada que romàntic, convertint-les en un gegant recordatori d’una glòria passada.
Però sobretot és la presència de múltiples tombes, capelles, passadissos i sales falses tant en els seus
complexes funeraris com en el seu interior el què va fer que els primers descobridors les bategessin com
a “piràmides laberíntiques”, convertint-se així en el prototip de les pel·lícules de piràmides amb cambres
secretes i laberints. Durant la visita, intentarem desvetllar què s’hi amaga de veritat en tot això.
Finalment, arribarem a Minia, on podrem descansar després de tantes emocions.
Dia 4. Minia – Tuna el-Gebel – Minia
Avui ens desplaçarem per conèixer la important necròpolis grecoromana de Tuna el-Gebel, on
veurem la tomba i la capella d’Isadora, una bella noia de família rica que va viure durant el segle II
aC i que va protagonitzar una història d’amor que va acabar malament... i també la tomba de Petosiris,
un gran sacerdot de Thot del segle IV aC que va ser enterrat en un sepulcre construït a l’estil d’un temple
ptolemaic. A aquest mateix període corresponen les grans catacumbes subterrànies amb milers
d’ibis i babuïns, animals sagrats del déu Thot, adorat a la propera ciutat d’Hermòpolis.
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A Tuna el-Gebel també tindrem el primer contacte amb el món d’Amarna: visitarem l’Estela “A”
d’Akhenaton. Aquestes esteles, setze en total, delimitaven el perímetre de la ciutat i en elles es pot
veure a la família reial d’Amarna rendint culte i fent ofrenes a l’únic, al gran pare Aton. Això ens permetrà
començar a explicar els conceptes teològics, simbòlics i “artístics” d’aquest fascinant moment de la història
egípcia.
Després d’un pic-nic seguirem fins a la ciutat de la que depenia la necròpolis de Tuna el-Gebel,
Hermòpolis Magna, l’antiga Khumun capital del XV nom de l’Alt Egipte i actual Ashmunein. Aquí
visitarem l’esmentat temple de Thot, patró de la ciutat i assimilat a Hermes en època grega. Hermòpolis
i el seu temple van ser els més importants llocs de culte de Thot i la seva fama estava molt estesa, en
part també per ser la seu de l’Ogfòada, el conjunt format per vuit divinitats que, segons la tradició local,
havien donat lloc a la creació. Finalment, i en funció del temps, podrem fer un repàs de les troballes
realitzades en aquest i altres jaciments locals visitant el Museu d’Antiguitats Egípcies de Malawi,
abans de tornar a Minia.
Dia 5. Minia – Tell el-Amarna – Minia
Avui és el dia, el dia per visitar Akhenaton, l’Horitzó d’Aton, la capital somiada, dissenyada i construïda
per un dels faraons més odiats pels egipcis, un dels més estudiats pels egiptòlegs i un dels més misteriosos
de tots. Però cal fer una advertència prèvia: si algú espera veure la característica espectacularitat dels
monuments egipcis, aquí no la trobarà; si algú espera trobar la finesa i bellesa dels seus relleus o pintures,
aquest no és el lloc; i si algú espera que li expliquem de forma detallada els episodis que es van viure en
aquesta ciutat, s’emportarà una decepció. Tot el què era, significava i pretenia arribar a ser Akhenaton,
fou desmantellat, destruït i esborrat de la vista i la memòria; o, si més no, es va intentar.
Tal va ser el destí d’una ciutat i d’un monarca que va pretendre anar contra la Maat, l’ordre establert des
de la creació. Amb tot, i després de més d’un segle d’excavacions, el resplendor d’Aton i de la seva seu
terrenal no s’ha esvaït del tot.
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Al llarg del dia tindrem ocasió de contemplar alguns dels seus monuments més significatius com el Petit
i el Gran Temple d’Aton, el Palau d’Akhenaton, el sector artesanal amb el taller de Tutmosis on
es va localitzar el famós bust de Nefertiti, algunes de les esteles frontereres i les tombes Nord i Sud,
a més de la tomba reial del propi Akhenaton. A través de tots ells intentarem explicar què va portar
a un clàssic príncep tebà del Regne Nou, fill d’un dels més grans faraons de tots els temps, a trencar amb
tot i redefinir un nou Egipte fet a mida de la seva visió divina. Tota la història, la religió i l’estil que van
definir a Egipte durant més de 1500 anys van ser transformats dins del cap del faraó i fets realitat en
aquest petit amfiteatre rocós situat al mig d’Egipte, com en una metàfora del que seria l’obra més
dramàtica que es representaria en tota la llarga història egípcia.
Amb, segurament, més preguntes que respostes, deixarem Amarna i els seus misteris i tornarem cap a
Minia.
Dia 6. Minia – Beni Hassan – El Caire
Avui iniciarem el retorn a El Caire, però abans pararem per visitar la necròpolis de Beni Hassan, on es
troben les famoses tombes dels prínceps egipcis del XVI nom de l’Alt Egipte durant el Regne Mig. Es tracta
de 39 elaborats hipogeus decorats amb famoses escenes poc convencionals tals com escenes de lluita,
autobiografies o la única i important pintura en la que es mostra l’entrada d’asiàtics a Egipte. Entre
aquestes destaca la Tomba 2 d’Amenemhat, conegut com Ameni, nomarca de Senusret I; la Tomba
3 de Khnumhotep II, nomarca amb Amenemhat II, Senusret II i Senusret III; la Tomba 15 de Baqet
III o la Tomba 17 de Khety, nomarca de la dinastia XI, fill de Baqet.

Després d’un pic-nic enfilarem el camí cap a El Caire.
Dia 7. El Caire
Avui toca fer una mica de repàs a tot el què hem vist i també a la resta de la rica història faraònica, i no
hi ha millor manera que fer-ho visitant el Museu Arqueològic. Cal dir que, donat que en aquests
moments estan a punt d’inaugurar el Gran Museu Egipci, no sabem exactament quines peces ja han estat
traslladades, però de ben segur que podrem fer una intensa visita, segurament ja serà la última.
Dedicarem un temps especial a visitar les sales vinculades a Amarna, per poder rematar les explicacions
davant dels colossos d’Akhenaton, dels altars de la parella reial, de les famoses cartes diplomàtiques de
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l’arxiu del palau, del propi sarcòfag destrossat del rei i de les impressionants restes trobades a la tomba
del seu fill, Tutankhamon.

Dinarem a l’imprescindible Khan el-Khalili i deixarem temps lliure per perdre’s pels seus laberíntics
carrers atestats de la més variada artesania.

Dia 8. El Caire – Barcelona
Avui posarem punt i final a aquest viatge temàtic en el què hem conegut una part de la història d’Egipte
molt especial i a un dels seus personatges més significatius. També hem pogut fer visites úniques a llocs
acabats d’obrir sentint-nos com autèntics exploradors que entren per primera vegada. Però Egipte és
immens, i només n’hem vist una part; esperem tornar-nos a trobar en una altra ocasió i poder així, seguir
descobrint pregats el ric passat d’aquesta fascinant civilització.
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Preus *per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 2700 €
Suplement per habitació individual: 195 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 295 €

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 Egipte Mig” 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

10 d’octubre de 2021
Barcelona (BCN), 16:25
El Caire (CAI), 20:35
17 d’octubre de 2021
El Caire (CAI), 11:05
Barcelona (BCN), 15:25

Agència
Gestora
Allotjaments previstos (o similars)
 El Caire: Hotel Mena House
http://menahousehotel.com-caire.com/
 Luxor: Grand Aton El Mina
https://www.facebook.com/Grand.Aton.Hotel/

Serveis inclosos
 Professor acompanyat d’Arqueonet des de
Barcelona: Professor Felip Masó.
 Dossier de viatge digital a càrrec d’Arqueonet.
 Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida
pel guia especialista d’Arqueonet.
 Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec
del guia especialista d’Arqueonet.
 Bitllet d’avió amb la companyia Egyptair,
Barcelona – El Caire – Barcelona, en classe
turista.
 Visat d’entrada a Egipte.
 Guia oficial local de parla castellana.
 Tots els trasllats privats en vehicles climatitzats,
tipus bus 25 places.
 Estada de 4 nits al Caire, en règim d’allotjament
i esmorzar, i 3 nits a Minya, en règim de mitja
pensió.
 2 ampolles d’aigua diàries al bus i una als
restaurants locals durant el dinar.
 Visites detallades en privat (entrades incloses).
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació
fins a 3000€
 Totes les propines.
 Guia i dossier de viatge.
Serveis no inclosos





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

Begudes als àpats, excepte aigua mineral.
Propines del guia.
Extres personals.
Tot allò no especificat a l’apartat “Serveis
inclosos”.

8

Egipte Mig. Amarna, l’Horitzó d’Aton.
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:
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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.
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) Per viatjar a Egipte es necessita el passaport original amb vigència mínima de 6 mesos
Poden consultar la informació referent a requisits d´entrada a les següents pàgines web i telèfons:
www.maec.es (Tel .: 91.379.97.00) i www.msc.es (Tel .: 901.400.100).
4) Sanitat i vacunes: No hi ha cap vacuna obligatòria.
Es important consultar amb l´organisme pertinent les vacunes recomanables.
Malaika Viatges pot informar-los de les vacunes obligatòries però és responsabilitat del viatger
consultar a 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 al cat Salut 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).
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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.
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
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aviat possible (per escrit o per qualssevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada),
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
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.
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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.
– 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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