Presentació
La Dordonya (en francès Dordogne i en occità Dordonha) és un departament francès situat a la regió Nova
Aquitània. Sovint també se l’anomena Perigord, degut a què l’antiga província de Perigord incloïa aquest
territori. El canvi de nom és un llegat de la Revolució Francesa, ja que va ser llavors que es va decidir
anomenar “departaments” a les “províncies” i els noms que se’ls va donar es deuen al principal riu que les
travessa, per això parlem de la Dordonya, que deu el seu nom al riu que hi passa i defineix el seu paisatge.
Les principals ciutats d’aquest territori són Périgueux, Bergerac, Sarlat, Nontron, Terrason y Ribérac.
Tindrem l’ocasió de visitar-ne la majoria de la mà del nostre guia expert (Jordi Serrallonga) que ens durà
a través d’aquest meravellós territori per descobrir-ne el passat; però no només el passat més recent,
també el més llunyà, ja que visitarem, entre d’altres, les famoses coves de Lascaux II a Montignac que,
juntament amb les coves d'Altamira, són els dos conjunts pictòrics prehistòrics més importants d'Europa.
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Neandertals, pintures rupestres i cavallers medievals.

Professor especialista
Jordi Serrallonga
Naturalista, arqueòleg, explorador, escriptor i professor universitari de la UOC i de la
UAB. A més, és assessor del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i col·laborador
científic a diverses institucions. També es dedica habitualment a la divulgació.
Aquesta faceta, de fet, l’ha dut a comissari de diferents exposicions, impartir
nombroses conferències i escriure llibres destinats al gran públic. A més a més, és
autor, assessor i guia d’expedicions.

Mapa
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Programa detallat
Dia 1. Barcelona – Bordeus – Périgueux – Sarlat

Comença la nostra expedició al cor de la prehistòria.
Presentació a l'aeroport de Barcelona 2 hores abans de la sortida, per trobar-nos amb el nostre guia i
professor Jordi Serrallonga. Embarcament i sortida en vol directe a Bordeus.

Arribada i trasllat en autobús privat a Perigús, lloc classificat com a ciutat d'art i història. La ciutat
històrica-artística de Perigús, capital del Perigord, posseeix un important patrimoni històric, amb la seva
antiga ciutat gal·loromana i la seva ciutat vella medieval i renaixentista. Situada al Camino de Santiago,
la catedral de Saint-Front, d'estil bizantí, forma part del patrimoni mundial de la UNESCO.
Després de dinar, visita de la ciutat.
A continuació, i gràcies a la possibilitat de viatjar en el temps mitjançant l'arqueologia, realitzarem un
trasllat que ens portarà fins a la població de Sarlat: una localitat medieval que serà motiu d'una
interessant visita durant la següent jornada de l'expedició. Ara bé, no cal precipitar-se; l’emocionant
aventura del coneixement ha de ser afrontada amb paciència i pletòrics d’energia: primer soparem, i
descansarem per recuperar forces.
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Dia 2. Sarlat – La Roque-Gageac – Riu Dordogne – Sarlat
Després de l’esmorzar, iniciarem la segona etapa de l'expedició amb una immersió a la dilatada i
interessant història d'Europa. I és que, per molt que la raó central del nostre safari urbà a la Dordonya
sigui el llegat del passat més remot, mai podríem entendre d'on venim sense abans estudiar com hem
desembocat al present.
De l'època contemporània, passant per la moderna, fins a arribar a la medieval, a la Dordonya comptem
amb molts bons exemples de tot aquest lapsus cronològic. Passejarem pels carrers de Sarlat, escoltarem
la seva història, i després ens perdrem pel bulliciós i atractiu mercat que ens retorna als temps de l’edat
mitjana; un període on, tot i la circulació de monedes, la població encara mantenia viu el canvi. Avui
pagarem amb diners en efectiu… o amb els diners plàstics (l’evolució imparable de la societat i la
tecnologia).

Després ens dirigirem cap a La Roque-Gageac (del qual diuen és el poble més bell de França, i la
ubicació del qual, en un penya-segat al costat del riu Dordogne, ha servit d'inspiració per a més d'una
novel·la sobre misteris ambientats en l'edat mitjana i el Renaixement). I, com a colofó --- i així ambientarnos en la geografia dels habitants de la Dordonya, des de la prehistòria fins a l'actualitat- ens embarcarem
per a una relaxada navegació al llarg del riu que dóna nom a aquesta regió o departament gal.
Seguirem la visita fins a la fortificació de la Bastida de Domme, un altre poble classificat entre els més
bells de França, i situat a la cresta d'un penya-segat amb vistes al riu Dordogne. Des d'allà, farem camí al
nostre hotel.
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Sopar i allotjament a l'hotel.
Dia 3. Sarlat – Coves de Lascaux II – Les Eyzies – Coves de Rouffignac – Sarlat

La vida dels caçadors-recol·lectors: el Paleolític d’Europa

En aquesta jornada de la nostra expedició, el passat serà una de les més inoblidables: ens centrarem en
la forma de vida de les societats predadores (caçadors i recol·lectors) del paleolític europeu. Començarem
el matí amb el descobriment de les famoses coves de Lascaux II a Montignac, situades al mateix
turó de la gruta real, on es poden observar un 90 % de les pintures de les coves originals.

Juntament amb les coves d'Altamira, són els dos conjunts pictòrics prehistòrics més importants d'Europa.
Si d’Altamira, concretament de la sala de bisons, es va arribar a dir que és la Capella Sixtina de Prehistòria,
Lascaux podria equiparar-se als murals policromats de l'antic Egipte. Però, dic "podria" perquè hem de
fugir dels símils i les comparacions. No ens portaran enlloc: els autors de les manifestacions rupestres
d'Altamira o Lascaux pertanyien a societats caçadores-recol·lectores ... a pobles paleolítics que simplement
vivien del que obtenien de la natura. D'aquí la gran importància dels elements naturals (com els cavalls
salvatges) en els seus motius rupestres.
Com és el cas d'avui a Altamira, no visitarem les coves originals de Lascaux ja que estan tancades al
públic. Penetrarem dins de les Coves de Lascaux II: una fidel rèplica (no es distingeix de l'original) que
recrea la total extensió de les coves, així com les pintures rupestres que s’hi troben en el seu interior. Els
nostres expedicionaris captaran les mateixes sensacions, i gaudiran de més temps per percebre com els
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nostres ancestres, homes i dones paleolítics que descendien de l'Homo sapiens que havien arribat a Europa
des d'Àfrica, van ser capaços d'interpretar el seu món d'idees i símbols. El guia científic de l'expedició,
Jordi Serrallonga, ens parlarà detingudament d'aquest punt durant tot el viatge.
Després del dinar als Eyzies, visitarem el flamant Museu Nacional de Prehistòria de Les Eyzies (la
qual cosa permetrà que contextualitzem l'època protagonista de la nostra expedició: la prehistòria).
A la tarda, ens dirigirem a un altre dels tresors arqueològics de la Dordonya: la Cova de Rouffignac, o
també anomenada Cova dels Mamuts. En efecte, els nostres ancestres – contràriament al que ens van
mostrar pel·lícules com fa un milió d'anys– mai van coexistir amb els grans dinosaures, però si que van
conviure amb els avui extints mamuts i rinoceronts llanuts. Els humans van coincidir amb ells en èpoques
fredes (Europa, durant l'època de les primeres ocupacions humanes, va patir un cicle climàtic de
glaciacions i càlids períodes interglacials). Els van caçar, els van menjar com a carronya, i els van idolatrar;
per aquest motiu, ambdós animals apareixen dibuixats a les parets de les galeries de la Cova de
Rouffignac. Una visita que es realitza a bord d'un petit tren elèctric. Inoblidable. La llum, els relleus de la
roca, els traços realitzats amb el carbó fa 13.000 anys, donen vida als més de cent mamuts que, gràcies
als habitants prehistòrics de la Dordonya, encara avui viuen entre nosaltres.
Tornada al nostre hotel de Sarlat (sopar inclòs).
Dia 4. Sarlat – Castell de Commarque – Coves de Font de Gaume – Les Eyzies – La Ferrassie
– Le Moustier – Sarlat

Cavallers errants, venus paleolítiques i neandertals fòssils.

Per continuar amb el nostre viatge pel temps, durant la tercera jornada, ens permetrem l'atreviment de
traslladar als expedicionaris fins a temps, si cap, encara més recòndits. Avui viatjarem de l'època
contemporània a l'època medieval, de l’edat mitjana als caçadors-recol·lectors Homo sapiens. I del
Paleolític superior al Paleolític mitjà, dels sàpiens als mítics neandertals (Homo neanderthalensis).

Iniciarem el dia que ens portarà al Castell de Commarque, en un idíl·lic emplaçament de la vall del riu
Beune. Una construcció medieval que ens permet parlar de com, després de l'etapa predadora de l'ésser
humà en el Paleolític, l'Homo sapiens es va veure obligat a produir aliments (ramaderia i agricultura) per
a la seva supervivència: el que coneixem per Neolític. La producció va conduir al sedentarisme de la
població, així com el seu creixement. A la vegada, l'aparició, per primera vegada, d'excedents (que és
equivalent a riquesa) també va provocar una cosa nova: la necessitat de protegir-se d'altres grups humans
que volguessin apoderar-se d'aquests béns i, per tant, l'aparició dels recintes emmurallats. Tenim
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exemples de fortificacions en el primer Neolític del Pròxim Orient i Àfrica, i l'arqueologia seguirà
documentant l'existència de fortaleses, palaus emmurallats i castells fins a èpoques històriques:
Commarque és un d'ells.
Una de les particularitats de la ubicació del Castell de Commarque és que a les seves proximitats es van
trobar dues venus paleolítiques de l'Homo sapiens: la Venus de Sireuil i la Venus de Laussel. Va esser
l'Homo sapiens la primera espècie primat a desenvolupar sistemes simbòlics i de creences? Fins fa molt
poc, la majoria dels acadèmics, embriagats pels èxits de la cultura humana actual, pensaven que així era;
avui, gràcies a la paleontologia i l'arqueologia, el panorama científic canvia a passos de gegant. Després
de diversos descobriments, sabem que el neandertal també es comunicava, enterrava els seus morts (la
qual cosa parla de creences) i realitzava manifestacions simbòliques: talles, pintures, música…

Després del dinar al bonic poble de Saint Geines, ens dirigirem, de nou, a la ciutat d'Eyzies-de-TayacSireuil per visitar la Cova de Font-de-Gaume. Aquí tindrem el privilegi de visitar les manifestacions
rupestres que tenen una edat molt superior als 10.000 anys d'antiguitat. I diem privilegi doncs, en nombre
molt reduït, les autoritats franceses encara permeten al visitant (després de reservar amb molts mesos
d'antelació), i com d’altres ja fessin, membres dels clans paleolítics de la zona, penetrar en les profunditats
de la cova seguint un especial viatge d’iniciació personal: observarem cavalls, urs, bisons… i, de la mà del
nostre guia científic, debatrem el paper i la funció d'aquestes pintures així com dels xamans de la
Prehistòria. El guia conviu amb pobles caçadors- recol·lectors actuals i podrem desmitificar moltes de les
llegendes i falses explicacions que s'havien donat a les manifestacions prehistòriques de les coves.
Ara bé, ja hem indicat que la visita a la Cova de Font-de-Gaume només pot realitzar-se en petits grups;
aquesta circumstància ens obligarà a dividir el grup expedicionari. Mentre el guia entri amb el primer grup,
la resta de l'expedició tindrà temps per conèixer la propera i fantàstica població dels Eyzies-de-TayacSireuil.
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Aquí, on tot gira i es mou al voltant de la prehistòria, no és estrany que ens trobem amb artesans que, en
viu, reprodueixen la fabricació de destrals i ganivets de pedra, arcs i fletxes, javelines, propulsors, etc.,
seguint les mateixes tècniques i materials que es van emprar en el Paleolític.

*Nota: visita subjecta a la confirmació de l’apertura i disponibilitat de la cova, a causa de la protecció per
a la conservació de la mateixa. Si no es pot fer la visita, s’oferirà la possibilitat de visitar l’emplaçament
troglodita més gran d’Europa (La Roque St Christophe).
A continuació, i per aprofundir en el món dels neandertals, ens desplaçarem fins a dos emblemàtics
jaciments propers als Eyzies; dos llocs que normalment no són visitats pel públic però que el guia de la
nostra expedició, Jordi Serrallonga, vol mostrar als expedicionaris: La Ferrassie i Le Moustier. (sempre
que les autoritats concedeixin el permís corresponent, ja que els jaciments estan subjectes a restriccions).
En el primer van ser descoberts els enterraments intencionals de diversos individus que avui atribuïm,
sens dubte, a l'Homo neanderthalensis; i el segon, a més d'haver aportat altres restes paleontropològiques
neandertaloides, és un famós assentament arqueològic les eines del qual van donar nom a la cultura de
pedra tallada que, tradicionalment, sempre s'ha associat al Neanderthal: el mosterià.
Sens dubte, després de viatjar tants milers d'anys sense parar, apreciarem tornar al nostre hotel
“contemporani” per descansar i debatre sobretot l'observat al llarg de la nostra estada en el cor de la
prehistòria europea.
Sopar i allotjament a l'hotel.
Dia 5. Sarlat – Castell de Monbazillac – Bergerac – Saint-Émilion – Bordeus – Barcelona

Una copa de vi per brindar pel passat de la nissaga humana.

La nostra expedició en el cor de la prehistòria europea haurà viscut una successió imparable d'interessants
descobriments i aventures… l'aventura del coneixement. I encara que és cert que, amb l'arribada de la
cinquena jornada, haurem de tornar al nostre món actual, abans de dirigir-nos cap a l'aeroport de Bordeus
brindarem amb una copa de bon vi pel passat de la nissaga humana. Per això, ens detindrem al Castell
de Monbazillac. Aquí descobrirem no només la barreja de l'arquitectura medieval original amb els
elements renaixentistes posteriors, sinó també una fantàstica vista panoràmica de la Vall del riu Dordogne
i l'art de les vinyes.

Gaudirem d'un dinar-degustació al poble de Bergerac.
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Seguidament, aprofitarem la tarda, abans del nostre retorn a l'aeroport de Bordeus, per perdre'ns i
passejar pels laberíntics carrers i placetes, a qual més encantadora, del casc històric, de la ciutat de
Bergerac, admirant els entramats, les finestres ogivals i les portes treballades. Sense perdre el més mínim
detall de les anècdotes històriques: "Quan va arribar Caterina de Mèdicis, les fonts de la rue des Fontaines
escopien vi per aixecar l’ànim dels catòlics", i sense oblidar-nos de visitar l'estàtua de Savinien Cyrano, el
personatge real en el què es va inspirar l'heroi d'Edmond Rostand, que s'ha convertit en el mes famós
habitant de la ciutat, sense que mai hagi estat al Perigord.

I finalment, ens acomiadarem d'aquesta bonica terra, visitant el famós poble de Saint-Émilion, situat
al cor d'una de mes prestigioses vinyes de Bordeus. Ciutat medieval, plena d'encant, que s'alça amb orgull
sobre un promontori rocós, i fa les delícies dels amants de les pedres antigues, que poden delectar-se
vagant pels seus costeruts carrers delimitats per cases antigues.
I si ens agraden les vistes panoràmiques, no hem d'oblidar pujar a la torre del Rei! Des del més alt
d'aquesta imponent torre del segle XIII hi ha una bonica vista de les teulades i de les vinyes de SaintÉmilion.
Per la seva banda, els entusiastes de l'arquitectura religiosa podran contemplar el claustre de l'església
col·legiada i els seus antics panteons, la inusual església monolítica del segle XI excavada a la roca o
claustre dels Soguers, amb les seves elegants columnes.
Arribada a l'aeroport de Bordeus, per embarcar en el vol de tornada a Barcelona.
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Preus *per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 1795 €
Suplement per habitació individual: 150 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 45 €

Allotjaments previstos (o similars)
Sarlat: Hotel Montaigne 3*
(https://hotelmontaigne.fr/es/)

Grup
Màxim: 15 persones

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 Galápagos” 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.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre
d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
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).

Serveis inclosos













Vols

1 d’octubre de 2021
Barcelona (BCN), 07:50
Bordeus (BOD), 09:05
5 d’octubre de 2021
Bordeus (BOD), 21:50
Barcelona (BCN), 23:05

Guia científic de l'expedició sobre el terreny
(Jordi Serrallonga).
Autoria, assessorament i coordinació de la ruta
(Jordi Serrallonga).
Documentació exclusiva i reunions destinades
als expedicionaris.
Vol internacional, amb la companyia Vueling,
Barcelona- Bordeus- Barcelona, en classe
turista.
Autocar privat durant tot el viatge.
Estada de 4 nits, en hotel de 3 estrelles.
Tots els esmorzars i sopars, inclosos a l'hotel,
amb ¼ de vi i cafè.
2 dinars en restaurants locals de la població dels
Eyzies.
Totes les entrades de les visites detallades a
l'itinerari.
Propines.
Assegurança d’assistència en viatge i de
cancel·lació fins a 2000€.

Serveis no inclosos
 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 el tràmits de formalització de la reserva haurà de fer-se un ingrés
fins a arribar al 40% de l’import del viatge.
2) En cas que la reserva de la plaça es faci dintre als 3 mesos abans a la data de la sortida del viatge
s’haurà de realitzar directament el pagament del 40%, corresponent a la formalització de la
reserva.
3) El darrer pagament (fins a arribar a l’import total del viatge) haurà de fer-se, com màxim, un mes
abans de la 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 doni 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.
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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 ho requereixi), o bé del DNI.
2) Qualsevol canvi en relació al passaport (per pèrdua, renovació...) haurà de comunicar-se a
MALAIKA Viatges S.L. abans de la data d’inici del viatge.
3) Per viatjar a França és imprescindible el DNI o el PASSAPORT amb una vigència superior als 6
mesos des de la data d’inici del viatge.
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.
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 al
CatSalut
respon
al
061
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vidasaludable/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, en el seu cas, per la majorista.
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 dels viatges compresos en aquest pressupost / oferta ha estat realitzada per MALAIKA
VIATGES S.L., amb domicili a Enric Granados, 114 1º 2ª B – 08008 - Barcelona, CIF: B66197823, número
de llicència: GC:3373, telèfon: 9301 011 176 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 al període per al qual s'ha sol·licitat.
* En el moment de la sol·licitud de la reserva, Malaika Viatges, SL, a través de l'agència venedora, podrà
reclamar al consumidor la bestreta d'una suma equivalent, com a màxim, al 20 % del preu del viatge. Si
es confirma la reserva, la suma entregada 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 Viatges, SL, així com les despeses de gestió de l'agència venedora.
* Un cop confirmada la reserva per part de l'agència, el consumidor haurà d'abonar un dipòsit corresponent
al 40 % del preu del viatge o, si s'escau, completar fins aquest import les quantitats que hagi lliurat a
compte. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l'agència li requerirà perquè l'efectuï en el termini
raonablement breu que li fixi. 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 d'aplicació les condicions previstes en
l'apartat “Dret de desistiment del consumidor”.
* El pagament de la resta del preu s'efectuarà quan l'agència ofereixi l'entrega 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 el consumidor no realitza aquest pagament, l'agència li
requerirà perquè l'efectuï en el termini que li fixi. Si no li fixa termini, s'entendrà que el pagament s'ha
d'efectuar com a molt tard 7 dies abans de la sortida.
De no procedir al pagament del preu total en les condicions assenyalades, s'entendrà que el consumidor
desisteix del viatge sol·licitat, sent-li d'aplicació 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 combinat són calculats en base als 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 més països, el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar USA en
la mateixa data.
El preu pot ser revisat fins 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 l'alça el preu del viatge
combinat per motius diferents dels expressats en el paràgraf anterior, ho ha de notificar al consumidor al
més aviat (per escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada), a
fi que pugui optar per acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte (si aquest s'ha
formalitzat).
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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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