Expert i dissenyador de la ruta
Jordi Llompart
Periodista, cineasta, escriptor barceloní i president de la Societat Nova
Geogràfica de Catalunya.
Va debutar en ficció el 2010 amb la pel·lícula en 3D “Magic Journey to
Africa”, després d'haver produït i dirigit nombrosos documentals, entre ells
El misteri del Nil (2005), la primera superproducció espanyola per a cinemes
IMAX i la més premiada i exitosa a taquilla en cinemes de gran format l'any
de la seva estrena. El 2015 va dirigir el documental més complet mai realitzat
sobre la història i els èxits esportius del FC Barcelona, ”Barça Dreams”,
actualment distribuït a tot el món. A finals de 2017 va estrenar la seva
pel·lícula documental rodada a Namíbia, “The Last Wild”, sobre la necessitat
que l'home protegeixi i recuperi la naturalesa salvatge del Planeta.
Abans de dedicar-se a la producció i direcció cinematogràfica, Jordi Llompart va passar tretze anys al
capdavant del Telenotícies i altres informatius de televisió (TV3) i també va treballar durant anys com a
periodista a la ràdio i a la premsa escrita. També és autor, entre d'altres, dels Llibres: “El cor sobre la
sorra”, “Éssers i estels” i “Memòria del passat”.
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Programa detallat
Dia 1. 16/06. Barcelona – Frankfurt – Windhoek
Presentació a l’aeroport de Barcelona, Terminal 1, al taulell de la companyia Lufthansa. Trobada amb el
nostre expert, Jordi Llompart, per embarcar e el vol amb destinació Windhoek, via Frankfurt.
Nit a bord.
Dia 2. 17/06. Windhoek – Erindi Game Park (2h20 aprox.)
Arribada a primera hora del matí, tràmits de visat i viatge de Windhoek fins a l’Erindi Game Park, un
gran parc privat de vida salvatge que conté les principals espècies d’animals (des d’elefants a lleons,
girafes, cocodrils i gossos salvatges), des d’on s’organitzaran sortides per poder-los veure i fotografiar.
El nom del parc, que es troba situat al sud-est d'Omaruru, significa “lloc de l'aigua” i el seu entorn es
caracteritza, principalment, per la sostenibilitat de les seves meravelles naturals, en un ambient exuberant
i ple de vida.
Després d’aquest primer contacte amb la natura, trasllat al nostre lodge i sopar.
Dia 3. 18/06 Erindi Game Park
Safari fotogràfic en un jeep descobert, per a seguir les petjades, veure i fotografiar multitud d’espècies
animals. El paisatge i la vegetació d’Erindi també resulten especialment interessants per la seva varietat.
Aquesta joia natural, amb una superfície de més de 79.000 hectàrees, compta amb diferents ecosistemes
que abriguen una gran diversitat de fauna que viu en llibertat.

Trasllat al lodge per gaudir de les llums del capvespre i el sopar en un entorn de vida salvatge.
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Dia 4. 19/06 Erindi – Parc Nacional d’Etosha Est (5hrs aprox.)
Viatge fins a la porta oriental del Parc Nacional d’Etosha, Namutoni, i, un cop allà, recorregut pels
senders i els pous d’aigua més pròxims per veure i fotografiar animals que acostumen a aplegar-s’hi per
beure per torns i, de vegades, s’hi agrupen alhora moltes diverses espècies.
Aquest parc nacional, situat al voltant d'uns aiguamolls àrids del nord de Namíbia, és un dels més antics i
més estimats del sud de l'Àfrica. La principal característica d’aquest emblemàtic parc és una salina tan
gran que es pot veure des de l'espai. No obstant això, tota la fauna que es congrega al voltant dels pous
d'aigua naturals i artificials ofereix albiraments gairebé garantits.
Continuació cap al nostre lodge.
Dia 5. 20/06 Parc Nacional d’Etosha Sud (3hrs aprox.)
Travessia lenta des de Namutoni fins a la porta sud del parc, a Okaukuejo, visitant pel camí alguns dels
pous d’aigua i dels racons a on acudeixen grans grups d’elefants, zebres, girafes, springboks i molts altres
animals.

Etosha significa "gran lloc blanc", un nom que va ser transmès als primers colons europeus. Una llegenda
San (boiximana) diu que la formació de la llacuna va ser el resultat d'un dolorós episodi a un petit poblat
que va ser assaltat, massacrant a tots els habitants excepte una dona, i que aquesta va quedar tan trista,
per la mort de tota la seva família, que va plorar fins que les seves llàgrimes van formar un enorme llac.
Trasllat al Lodge per sopar i allotjament.
Dia 6. 21/06 Parc Nacional d’Etosha (Okaukuejo) – Sesfontain (6hrs aprox.)
Viatge que ens porta des del sud d’Etosha fins a les terres rugoses de “Damaraland”, una zona de gran
bellesa animal i paisatgística, territori de girafes, rinoceronts negres i elefants que migren cap a les valls
dels rius de l’oest del país.
Aquestes terres compten amb una impressionant col·lecció de paisatges on les formacions rocoses,
juntament amb els emblemàtics kopjes, de color vermell intens, són protagonistes. Enclavament on també
hi ha valls de rius amb palmerars, zones desèrtiques, boscos petrificats i nombroses àrees d’observació
de vida salvatge.
Trasllat a l’hotel, acomodació, sopar i allotjament.
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Dia 7. 22/06 Sesfontain – Twyfelfontain (3hrs aprox.)
Viatge que continua cap al sud, passant per l'àrea de Palmwag, a on es visita la reserva de rinoceronts
negres (Save the Rhino Trust), travessant paratges de petits turons de roca vermella, com els de
Twyfelfontain, amb la cova del lleó i els seus gravats rupestres, i el Damara Living Museum.
De camí també s’hi troben arbres fossilitzats i plantes endèmiques com la Welwitschia.
El jaciment arqueològic rupestre de Twyfelfontein va ser declarat, l'any 2007, Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO i destaca perquè els gravats es van fer sense l'ús d'eines metàl·liques.
Continuació cap al Lodge i sopar.
Dia 8. 23/06 Twyfelfontain – Swakopmund (4h20 aprox.)
Viatge que, en una primera etapa, porta de les terres de Damaraland fins a la costa atlàntica, resseguint
les empremtes dels elefants que migren per les valls dels rius i que després, ja a la "costa dels esquelets",
continua cap al sud.
La Skeleton Coast és una llarga franja costanera deshabitada, sempre emboirada, on s’ensopega amb
vaixells embarrancats d’aspecte fantasmagòric i a on hi nien grans colònies de foques, com a Cape Cross.
La ruta acaba a la ciutat de Swakopmund, ciutat d’origen colonial alemany, principal destinació de
vacances dels namibis i de molts sud-africans, amb cerveseries clàssiques i bons restaurants de peix i
marisc.

Arribada a l’hotel, acomodació i sopar.
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Dia 9. 24/06 Swakopmund – Walvis Bay – Sandwich Harbour
Fantàstica i divertida excursió de dia sencer, primer a bord d’una barca per anar a l’encontre de foques
i aus marines a prop de la costa, i després a dalt d’un 4x4, ben equipat, per travessar les dunes que hi
ha entre Walvis Bay i Sandwich Harbour, allà a on les dunes es precipiten sobre el mar.

Els vehicles 4x4 grimpen per les dunes i també baixen fins a primera línia de mar aprofitant la baixada de
la marea. Després d’aquesta inoblidable activitat, tornarem a l’hotel.
Sopar en un restaurant de la ciutat.
Dia 10. 25/06 Swakopmund – Walvis Bay – Solitaire (4h20 aprox.)
Trajecte des de Swakopmund fins a la gran vall de Solitaire, a les terres interiors, on visitar diversos
paratges característics de la sabana namíbia, al peu dels turons que envolten la vall. Excursió a Tsondab
Valley, propietat situada a als límits del Naukluft Parc i possibilitat de fer un vol en avioneta (opcional)
per poder recórrer la zona des de l’aire.
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Al poblet de Solitaire ens espera el famós “apple pie”, a peu de carretera i, al costat mateix, el Solitaire
Guest Farm and Desert Ranch, una petita reserva de guepards rescatats per una societat
conservacionista i una de les postes de sol més espectaculars que es poden veure a Namíbia des de les
muntanyes pròximes.

Acomodació, sopar i allotjament.
Dia 11. 26/06 Solitaire – Sesriem – Sosusvlei – Deadvlei (1hrs aprox.)
Visita del lloc mes famós de Namíbia, situat al cor del gran desert del Namib, del Naukluft Park, amb la
visita obligada del canyó de Sesriem, l’àrea de Sosusvlei i, especialment, del fascinant Deadvlei, una
plana de terra calcària blanca encerclada de dunes i que manté dretes una dotzena d’acàcies mortes. Les
crescudes estacionals del riu Tsauchab, que desemboca al cor del desert, han creat aquesta meravella de
la natura.
Els experts diuen que el desert del Namib és el mes antic del món, i la seva increïble singularitat ha fet
que la UNESCO el convertís, l’any 2003, en Patrimoni de la Humanitat.
A continuació, trasllat a l’hotel, acomodació i sopar.
Dia 12. 27/06 Sesriem – Luderitz (6hrs aprox.)
Llarga ruta vorejant el Naukluft Park cap a la ciutat costanera de Luderitz, un dels enclavaments portuaris
més aïllats del món, a on conviuen les activitats pesqueres amb les activitats mineres de la regió,
especialment diamanteres.
Pel camí, vista de grups de cavalls salvatges i interessants testimonis abandonats del ferrocarril i de la
mineria de la regió.
Els avantpassats d’aquests cavalls, abans sota les ordres dels homes, van guanyar la seva llibertat fa un
segle i ara viuen en estat salvatge, lluny de la civilització.
Continuació cap al nostre hotel, acomodació i sopar.
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Dia 13. 28/06 Luderitz – Kolmanskoop – Lüderitz
Visita de la ciutat de Lüderitz, de la flota i de les fàbriques de pesca al port, de les platges i els
enclavaments costaners espectaculars com Dias Point, i visita també de la famosa ciutat abandonada de
Kolmanskopp, amb el testimoni del passat esplendorós per la descoberta de diamants, ara sepultada
per les dunes del desert en una imatge poètica i misteriosa.

Els diamants es van trobar, per primera vegada, als voltants de Kolmanskopp, l’any 1908 i, poc després,
els colons alemanys van construir Luderitz i la veïna Kolmanskop a l'estil germànic, fent-les prosperar
fins a la primera i la segona guerres mundials, fins que la mineria es va anar desplaçant a altres indrets
de la regió.
Trasllat a l’hotel, sopar.
Dia 14. 29/06 Luderitz – Kalahari (6hrs aprox.)
Sortida, a primera hora del matí, cap a les immediacions de l’excepcional desert del Kalahari, una gran
regió àrida i salvatge que envolta la major part de Botswana i grans parts de Namíbia i Sud-àfrica.
Per a sobreviure-hi, les plantes creixen amb una gran arrel per arribar a les aigües subterrànies. La fauna
salvatge s'ha adaptat a les condicions extremadament seques del Kalahari, on resulta fàcil trobar-se amb
suricates, gemsboks (oryx) i moltes altres espècies. En ruta, visitarem Quiver Trees Forest. Aquesta
llar de mes de 250 arbres anomenats quiver, declarada l’any 1995 Monument Nacional de Namíbia i
Giant’s Playground.
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Trasllat al lodge, acomodació i sopar.
Dia 15. 30/06 Kalahari – Windhoek (3hrs aprox.)
El nostre darrer dia serà en ruta, fins arribar a la capital de Namíbia, Windhoek.
Visita de la ciutat, des dels turons de Kleine Kuppe fins al barri de Katutura, així com els llocs més
emblemàtics del centre de la ciutat i el taller d’artesans de Windhoek sota Independence Avenue.
L’encant de la capital de Namíbia radica en la seva harmoniosa cruïlla de cultures africanes i europees, i
ens recorda, amb els seus edificis d’estil alemany, l’etapa colonial de la seva història.
Trasllat al nostre hotel, acomodació.
La nostra darrera nit gaudirem del sopar a un restaurant local.
Dia 16. 01/07 Windhoek – Frankfurt
Matí lliure fins a l’hora de dinar a un restaurant local i, seguidament, trasllat a l’aeroport per embarcar en
el vol de tornada a Barcelona, via Frankfurt.
Nit a bord.
Dia 16. 01/07 Frankfurt – Barcelona
Arribada a Barcelona.
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Preus *per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 6350€
Suplement per habitació individual: 550 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 500 €

Serveis inclosos


Guia/Expert des de Barcelona: Jordi Llompart,
periodista i escriptor.



Xerrades temàtiques durant el viatge.



Bitllet d’avió, amb la companyia Lufthansa,

Grup
Màxim: 15 persones

Barcelona- Frankfurt-Windhoek-FrankfurtBarcelona, en classe turista.

Agència
Gestora



Guia acompanyant nadiu de parla espanyola.



Tots els trasllats privats en camió 4x4
climatitzat.

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 Namibia” 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).



Estada de 14 nits en els allotjaments detallats o
similars, en règim d’allotjament i esmorzar.



Règim de pensió completa.



Aigua en els trajectes en camió, durant tot el
recorregut, i en els àpats.



Tots els permisos i entrades detallades segons
l’itinerari.
- Safaris fotogràfics a Erindi Game Park.
- Safaris fotogràfics al Parc Nacional Etosha.
- Visita de Save the Rhino Trust.
- Entrada i visita de Damara Living Museum.
- Excursió en barca a Cape Cross.
- Excursió en 4x4 a Walvis Bay i Sandwich
Harbour.
- Visita de la reserva de guepards a Solitaire
(pendent de re-confirmar).



- Visita del canyó Sesriem, Soussusvlei i
Deadvlei.



- Visita de Quiver Trees Forest.



Assegurança d’assistència en viatge (60.000€) i
de cancel·lació fins a 7000€ per persona.

Vols


Totes les propines.



Guia i dossier de viatge.

16 de juny de 2022
Barcelona (BCN), 16:55
Frankfurt (FRA), 21:45

Frankfurt (FRA), 19:05
Windhoek (WDH), 08:00+1

01 de juliol 2022
Windhoek (WDH), 19:00
Frankfurt (FRA), 07:35

Frankfurt (FRA), 05:35+1
Barcelona (BCN), 09:35

Serveis no inclosos


Begudes.



Extres personals.



Cap servei no especificat a l’apartat “Inclou”.
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Allotjaments prevists (o similars)

ERINDI GAME RESERVE - ERINDI OLD TRADERS LODGE
www.erindi.com/old-traders-lodge/
PARC NACIONAL D’ETOSHA EST - ONGUMA BUSH CAMP
https://onguma.com/onguma-bush-camp/
PARC NACIONAL D’ETOSHA SUD - TALENI ETOSHA VILLAGE
https://etosha-village.com/
KHOWARIB – KHOWARIB LODGE AND SAFARIS
http://www.khowarib.com/
TWYFELFONTEIN - TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE
www.twyfelfontein.com.na
SWAKOPMUND - STRAND HOTEL SWAKOPMUND
www.strandhotelswakopmund.com
SOLITAIRE - SOLITAIRE LODGE
https://www.solitairenamibia.com/
SESRIEM – DESERT CAMP
https://www.desertcamp.com/index.html
LUDERITZ - LUDERITZ NEST HOTEL
https://nesthotel.com/
KALAHARI NAMIBIA - KALAHARI ANIB LODGE
https://store.gondwana-collection.com/accommodation/kalahari-anib-lodge
WINDHOEK - WINDHOEK COUNTRY CLUB RESORT & CASINO
www.legacyhotels.co.za/hotels/windhoek-country-club-resort
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Condicions de reserva i pagaments
Pagaments:
1)
Per a garantir les places pre-reservades caldrà fer un primer pagament a compte. Tres mesos abans de la
sortida, per a fer els tràmits de la formalització de la reserva, haurà de fer-se un ingrés fins arribar al 40% de l’import
del viatge.
2)
En cas que la reserva de la plaça es faci dins els 3 mesos abans de la data de sortida del viatge s´haurà de
realitzar directament el pagament del 40% corresponent a la formalització de la reserva.
3)
L’últim pagament (fins a aconseguir l´import total del viatge ) haurà de fer-se, com a màxim, un mes abans
de la data de sortida del viatge.
Les dates concretes de cada pagament es comunicaran directament, en el seu moment, a les persones que hagin
reservat plaça en el viatge.
Pot haver-hi excepcions de condicions de pagament sol·licitades pel proveïdor o la companyia aèria (condicions
particulars). Si n´hi hagués, es comunicarien amb anterioritat per escrit a l´espera de la confirmació per part del
client, d’acord amb el següent:
Serà d´obligat pagament l´abonament de l´import corresponent a la totalitat del preu de les reserves aèries en el
moment en el qual la companyia aèria o el client donin l´ordre d´emissió d’aquestes, així com la totalitat d´aquells
serveis que així ho requereixin i hagin estat sol·licitats pel proveïdor.
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 comunicar-se a Malaika
Viatges, S.L. abans de la data d´inici del viatge.
3)
Per viatjar a Namíbia es necessita el passaport original amb vigència mínima de 6 mesos, i mínim dues
fulles seguides en blanc.
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.
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2)
Si el viatge o vacança és, en termes generals, apte per a persones amb mobilitat reduïda, a petició del
viatger, l´agència facilitarà al viatger informació precisa sobre la idoneïtat del viatge o vacança en funció de les
seves necessitats.
CONDICIONS GENERALS
Regulació jurídica aplicable
Les presents condicions generals estan subjectes a la normativa turística autonòmica vigent en el lloc de celebració
del contracte i, a falta d´aquesta, el que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 1/2007 i en la Llei estatal de
condicions generals de contracció (Llei 7 / 1998, de 13 d´abril).
La reserva del viatge contingut en el present pressupost suposa l´acceptació total de les presents condicions
generals, que es consideren automàticament incorporades al contracte.
Les presents condicions generals obliguen a les parts, juntament amb aquelles condicions particulars que constin en
la documentació facilitada pels proveïdors.
El contracte de viatge combinat es regeix per les clàusules contingudes en aquest, per la fitxa tècnica del viatge que
detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals.
Organització
La realització tècnica del viatges compresos en aquest pressupost / oferta ha estat realitzada per Malaika Viatges
SL., amb domicili a Paris 209, principal 2a.- 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, sentli 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.
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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).
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
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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.
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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