Presentació
A la costa del golf de la península Aràbiga, s’hi troba un país avui famós per l'ambició i les grans
oportunitats que ofereixen les seves modernes ciutats plenes de gratacels. Costa d’imaginar que hagués
res abans de l'arribada del petroli, però res més lluny de la realitat.
Durant el nostre viatge anirem més enllà del luxe i l’ostentació, desplaçant-nos fins a les profunditats del
desert, on s’hi troben les evidències d'una història que es remunta des de fa gairebé mil anys, connectada
amb el seu present i que ha resultat clau de tot el món.
Els seus primers habitants, la seva etapa de comerciants de coure, l'ànima dels seus pobles beduïns que
van aprendre a sobreviure en una terra despietada, caçant amb falcons; els seus valents navegants i,
també, els seus llegendaris enfrontaments contra els poders colonials.
A més, a través dels costums d'aquesta terra, museus i arquitectura històrica, coneixerem el seu fascinant
passat, i descobrirem com perdura el seu llegat.
Serem testimonis, també, de la seva prosperitat, gràcies a la visió d'un decidit líder que va dominar el
desert donant pas al sorgiment de les seves súper ciutats i al naixement d'una nació.
Els Emirats Àrabs Units han experimentat, en les darreres dècades, un progres únic, i s'han convertit en
una referència cosmopolita, canviant diàriament la percepció que té el món sobre l'Orient Mitjà.
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Emirats Àrabs Units. Viatge al cor del Golf Pèrsic
Guia i dissenyadora de la ruta

Maria Tello
Llicenciada en dret i diplomada en turisme, es va traslladar a Dubai,
fa 8 anys, per la feina del seu marit. La seva passió per viatjar,
descobrir coses noves i aprendre la nova cultura del país que la va
acollir, la va portar a fundar la seva pròpia empresa de tours
culturals pels Emirats Àrabs Units. Li encanta el desert i perdre's
pels barris antics de Dubai, explorant els seus socs i múltiples
botigues, així com tastar la diferent gastronomia procedent dels
països de l'entorn, que conviuen en aquest país amb total
harmonia.

Mapa
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Programa detallat
Dia 1. Barcelona – Dubai
Presentació a de l'aeroport de Barcelona, Terminal 1, taulell de la companyia Emirates, dues hores abans
de la sortida del vol amb destinació Dubai.
Trobada amb el nostre acompanyant de Malaika Viatges. Facturació d’equipatge i embarcament; arribada
de matinada. Tràmits de visat i trasllat a l'hotel.
Dia 2. Antic Dubai i Galeries d’Art
Encara que sabem que Dubai és conegut pels seus atrevits projectes d'enginyeria, durant aquest matí,
després de l'esmorzar, descobrirem la veritable història de la ciutat.
Avui en dia conviuen, en aquest lloc del Pròxim Orient, socs i minarets amb afamats gratacels de luxe;
però, fa només uns anys, Dubai era un altre port comercial al golf Pèrsic, fundat per una tribu de mercaders
àrabs que va sobreviure gràcies a la pesca, la recerca de perles i el comerç. Iniciarem aquest trasllat
temporal, als seus orígens, visitant el Museu Etihad, ubicat al lloc on es va signar el Tractat d'Unió dels
Emirats Àrabs Units. La totalitat del seu disseny està inspirat en aquest històric moment: tant la curvatura
blanca del seu sostre en forma de document, com les set columnes que representen les set plomes que
van signar l'acord. Farem un recorregut pels seus pavellons interactius per aprofundir en el coneixement
del desenvolupament del país.
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Seguirem sentint la tradició dels emirats pel barri històric de Bastakiya, visitant alguna de les antigues
cases de mercaders, convertides, a dia d’avui, en petits museus, cafeteries o galeries d'art, i gaudirem
d'un dinar cultural privat en una casa tradicional del barri, amb l’explicació de la seva cultura i
tradicions per part d’una persona local.
Iniciarem la tarda realitzant una travessia amb una embarcació tradicional a través del Dubai Creek,
el qual, al seu dia, va esser el port comercial més important de la regió, i arribarem al antic barri de Deira,
per continuar captant la veritable personalitat mercant de Dubai, passejant pel soc dels teixits i de
l’or. Una veritable experiència intercultural de trobada amb els mestres venedors.

Per acabar, visitarem Al Quoz, una antiga zona industrial, envoltada de fàbriques i tallers, que avui
s'alternen amb sales d'exposicions, galeries i diferents manifestacions artístiques, a més de ser el lloc de
trobada de nombrosos marxants i autors, reconvertint aquesta localització en el districte artístic de Dubai
i un dels més de moda.
Retorn a l'hotel. Sopar.
Dia 3. Dubai modern
Durant el dia d'avui, tindrem l'oportunitat de conèixer la faceta més jove i, a la vegada, més cosmopolita
d'aquesta joia que s'eleva, des del desert, famosa pels seus atrevits projectes.
El Palm Jumeirah és un dels més agosarats ja que, a diferència d'altres reptes on s'utilitzen elements
com l'acer, aquesta illa al mar està construïda amb elements naturals que quan entren en contacte amb
l'aigua erosionen. Recorrerem les seves formes sorrenques visibles des de l'espai, de la manera més
icònica, gaudint de la ruta escènica del monorail de La Palma: un trajecte panoràmic en el que
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podrem veurem, des de l’alçada, els seus hàbitats marins únics, piscines, jardins exquisits o spas, que han
convertit aquesta zona, de luxe, en una de les més sol·licitades del planeta.

A continuació, visitarem la poc coneguda mesquita Al Farooq Mosque. Inspirada en la mesquita Blava
d’Estambul, al seu interior podrem observar cúpules i vitralls realitzats per artistes que van venir
directament del Marroc, a més de catifes, fetes especialment a Alemanya, i una biblioteca amb una
col·lecció de 4000 títols islàmics.
Seguidament, passejarem pel soc de Madinat Jumeirah, l’anomenada Venècia de Dubai, pels seus
canals i llacs envoltats d'hotels, restaurants, boutiques, amb vistes a l'emblemàtic Burj Al Arab. Aquest
impressionant hotel, dissenyat amb la idea que s'assemblés a una vela de navegació, s'eleva a 321 metres
d'alçària, dominant el cel de Dubai. Votat com el millor hotel del món, i catalogat, per una reportera
britànica, com l'únic de set estrelles.
Continuarem fins a Dubai Marina, port esportiu amb la concentració de gratacels més gran del món, per
sortir en llanxa privada i recórrer tot Dubai des del mar, passant pel Water Canal fins al barri antic de
Deira.
Després de dinar, ens relaxarem al centre comercial dissenyat per enlluernar a tota la resta, el Dubai
Mall. El seu punt més famós és la paret d'aquari més gran del món, amb una longitud de 33 metres però,
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a més, compta amb d’altres punts sorprenents: des d'una pista de gel olímpica i fonts en cascada, fins a
un hotel de luxe.

A continuació, visitarem la meravella tecnològica més visible de la ciutat, la Torre Burj Khalifa. La seva
forma trilobulada està inspirada en les flors del desert i, amb una alçària de 828 metres i visible des de
més de 50 quilòmetres de distància, és avui l'estructura feta per l'home més alta del món. Pujarem al seu
mirador de la planta 148, per gaudir de les esglaiadores vistes del golf i de la ciutat.
Acabarem el dia gaudint d'un sopar en un restaurant amb vistes a l’espectacle de Dubai Fountain.
Dissenyada pels mateixos enginyers de les fonts del Bellagio, ostenta el títol d’ésser la font que balla més
gran del món. Aquesta meravella es troba en un llac de 12 hectàrees i, gràcies als seus impulsors, els dolls
d'aigua arriben als 150 metres d'alçària. Música d'autors com Andrea Bocelli, acompanyada de més de
6000 llums led i 25 projectors de colors, creen un bell espectacle sobre les aigües, difícil d'oblidar.
Retorn a l'hotel.
Dia 4. Dubai – Aventura pel Desert – Dubai
Després d'esmorzar, ens espera un apassionant dia al desert de Xarjah.
La idea d'endinsar-se en ell és, a més de per gaudir de la seva inconfusible estampa, conèixer de ben a la
vora els secrets de l'antiga cultura beduïna.
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Iniciarem el matí, a la regió central, visitant la zona arqueològica, considerada Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO, jaciments de Mleiha.

A més de veure les cambres, passadissos o portes de tombes de l'edat del bronze, entre les quals destaca
Umm an-Nar Tomb, també veurem llocs com Jebel Faya, llar d’una sèrie de jaciments de l’edat de pedra.
Ens trobarem amb la seva història, viatjant per forts preislàmics, islàmics, moderns, i entenent els seus
descobriments d'artefactes fascinants, fòssils, i veurem, a més de prop, el seu treball en ceràmica, eines
de ferro i esquelets de camells.
Després de dinar, realitzarem un recorregut en jeeps descapotables dels anys 50 (1h) per la reserva
natural protegida del xeic de Dubai. Explorarem aquest meravellós paisatge, ple de vida, el qual ha
rebut reconeixement internacional gràcies a la seva protecció de l'hàbitat i la vida silvestre, gaudint d'un
safari de biodiversitat pel desert. Farem un passeig d’època, entre dunes, observant les espècies
autòctones que viuen a l’entorn, i culminarem, aquesta segona etapa, coneixent de prop les
característiques, velocitat i l'instint natural del falcó. Una oportunitat única per inspeccionar, de prop, l'ocell
més representatiu de la seva cultura.
Acabarem el dia assaborint un sopar típic al desert, sota els estels, amb aliments locals cuinats a les
brases, amenitzats per la seva música i danses populars.
Retorn a l'hotel.
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Dia 5. Dubai – Abu Dhabi – Dubai
Després d'esmorzar, ens desplaçarem fins a la capital i epicentre econòmic dels Emirats Àrabs Units, Abu
Dhabi. A l’igual que Dubai, era un poble del desert fins que el descobriment del petroli li va proporcionar
riquesa i poder, fent que la seva tradicional forma de vida desaparegués i, tot i que ha estat més cautelós
a l’hora de desenvolupar el creixement de la ciutat, també compta amb icònics gratacels com l'únic rodó
del planeta o el més inclinat.

Des del cor de la ciutat, iniciarem la seva visita per la majestuosa Gran Mesquita “Zayed Mosque”.
Dissenyada per l'arquitecte sirià Yousef Abdelky, va ser projectada amb la finalitat d’unir la cultura amb
les arts. La seva superfície, de 20.000 metres quadrats, columnes revestides de marbre amb flors de
pedres semiprecioses, 82 cúpules, o la catifa persa més gran del món, l'han convertit en referent, a més
de ser una de les construccions més grans, en marbre, fetes per l'home.
A continuació, coneixerem el Palau Presidencial Qasr al Watan, seu del govern i lloc de reunions del
Consell Suprem Federal i del Consell de Ministres. Durant la visita, recorrerem sales de juntes que han
acollit alguns dels principals líders del món i, després, ens aproparem al famós hotel de 5 estrelles
Emirates Palace. El que va ésser el palau del xeic d'Abu Dhabi, avui s'ha convertit en l'hotel de
construcció més cara del món. Com és d’imaginar, entre els seus principals elements de revestiment, es
troben el marbre, el vidre i l’or; a més de comptar amb més d'un miler de llums de vidre d’Swarovski.
Després de dinar en un restaurant local, i visitar l’elitista zona de la Corniche, ens desplaçarem fins
a la nominada, pels World Travel Awards, Illa Saadiyat. Aquest districte cultural, situat en un captivador
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entorn natural, està projectat per allotjar una de les més grans concentracions de museus i galeries del
món.

Visitarem el preat Louvre Abu Dhabi, dissenyat per Jean Nouvel, nascut d’un acord entre els Emirats
Àrabs Units i França, i que es presenta como el primer “museu universal”, en el mon àrab, amb un clar
missatge a la tolerància. A les seves galeries s’exposen obres antigues i contemporànies, cedides pel
museu parisenc, d'interès històric, cultural i sociològic de tot el món.
Retorn a Dubai. Sopar lliure.
Dia 6. Expo Dubai
Després de l'esmorzar, aprofitarem el dia al districte sud de la ciutat, al lloc on es celebra l'Expo Dubai
2021.
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Amb el tema principal "Connectar ments, crear futur”, com no podria ser d'altra manera, el disseny de les
seves 438 hectàrees ens deixarà sense paraules. Una simbòlica plaça en forma de tres pètals i el pavelló
dels EUA, inspirat en un falcó, seran l’eix central de les seves cuidades infraestructures, centrades en
fomentar la creativitat i col·laboració mundial; basant-se en oportunitats, mobilitat i sostenibilitat.
Passejarem pels seus pavellons per gaudir d'un dia en el que es projecta una visió d'esperança a un món
millor.
Retorn a l’hotel.
Dia 7. Dubai – Sharjah – Dubai
El dia d’avui el dedicarem al tercer emirat més gran: Sharjah que, tot i ser menys famós, al llarg dels
anys, ha estat anomenat Capital Cultural de la Unesco per al Món Àrab, gràcies a la seva dedicació a les
arts, patrimoni i cultura.

És un emirat de contrastos, situat en una bonica llacuna, amb una àmplia oferta de museus i on destaca
el Museu de la Civilització Islàmica. Visitarem les seves galeries per entendre una mica més de la
seva fe islàmica, a més d’assoliments científics i astronòmics àrabs. També veurem nombroses peces
d'artesania islàmica, joies, manuscrits, i col·leccions temporals d'artistes.
Més tard, continuarem cap el barri històric de Sharjah, per visitar diferents cases-museu on vivien
abans els emiratís de Sharjah, i els diferents mercats antics de la zona, ara restaurats, mantenint l’estil
tradicional.
Després de dinar, farem un recorregut pel passeig marítim d’Al Majaz, situat al costat del llac, a la
Corniche de Sharjah; zona d’esbarjo amb gran varietat de restaurants, terrasses, jardins, a més de la font
Sharjah i l’amfiteatre a l’aire lliure.
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Tornarem a Dubai per finalitzar el dia amb un sopar d’acomiadament en un restaurant, gaudint de les
increïbles vistes del port esportiu de Dubai.
No hi ha millor manera d’acabar un circuit en el que passat, present i futur han anat de la mà.
Retorn a l’hotel.

Dia 8. Dubai – Barcelona
A primera hora del matí, trasllat a l’aeroport per embarcar en el vol de tornada a Barcelona.
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Preus *per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 2995 €
Suplement per habitació individual: 410 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 65 €
Grup
Màxim: 15 persones

Allotjament previst (o similar)
Dubai: Hyatt Place Jumeirah Hotel 4*
(https://www.hyatt.com/en-US/hotel/united-arabemirates/hyatt-place-dubaijumeirah/dxbza?src=corp_lclb_gmb_seo_dxbza)

Serveis inclosos


Bitllet d’avió Barcelona- Dubai - Barcelona, amb
la companyia Emirates, en classe turista.

Agència
Gestora



Acompanyant de Malaika Viatges des de
Barcelona.

Inscripció i reserva



Guia oficial local de parla castellana.

Per fer la reserva de places cal seguir els següents



Tots els trasllats privats en vehicles climatitzats,

passos:

tipus bus 40 places.

Preinscripció. Per qualsevol de les següents vies:
 E-mail: a l’adreça arqueonet@arqueonet.net



Estada de 7 nits a l’hotel de Dubai, en règim
d’allotjament i esmorzar.



Dinars i sopars, segons el detallat en el
programa.

especificant com a títol del missatge “Inscripció
viatge Dubai” i indicant clarament les dades de



Visites detallades en privat (entrades incloses).

cada participant que s’inscriu (nom i cognoms, e-



Assegurança d’assistència en viatge i de
cancel·lació, fins a 3000€.

mail i telèfon de contacte).
 Pàgina web,

polsant a l’enllaç següent:

http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html.



Propines.



Guia y dossier de viatge.

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

Serveis no inclosos
 Begudes en els àpats.
 Extres personals.
 Qualsevol servei no detallat en l’apartat “Serveis
inclosos”.

carrer

Sepúlveda 79 de Barcelona.

Vols

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).

4 de desembre de 2021
Barcelona (BCN), 15:10

Dubai (DXB), 00:40 +1

11 de desembre de 2021
Dubai (DXB), 07:50
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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; en aquest viatge, s'utilitzen autobusos de diferents grandàries segons el nombre de
participants: de 8 a 11 passatgers, autobusos de 30 places; de 12 a 15 passatgers, autobús de 50
places.
Es garanteix el distanciament social, es realitza una higienització diària de la cabina i dels filtres de
l'aire condicionat.
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.
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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.
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 Dubai és necessari disposar del passaport original amb una validesa 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.
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 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.
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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 el mateix, per la fitxa tècnica
del viatge que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals.
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 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),
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).
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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
Tèl.: 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.
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.
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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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