Expert i dissenyador de la ruta
Jordi Serrallonga
Arqueòleg, naturalista, explorador, escriptor i professor universitari… en
definitiva, un primat domesticat per la cultura i apassionat per la ciència i els
viatges.
Com a investigador, dirigeix HOMINID Grup d'Orígens Humans, mentre que,
en el camp de la docència, després d'una llarga etapa com a professor a la
Universitat de Barcelona, ara és docent de la Universitat Oberta de Catalunya
i imparteix classes en el Màster de Periodisme de Viatges de la Universitat
Autònoma de Barcelona, així com en el Màster de Primatologia de la
Universitat de Girona.
Assessor del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i col·laborador, a
nivell científic, en diverses institucions. De fet, una de les moltes facetes d'en
Jordi Serrallonga és la seva dedicació no només a la recerca sinó també a la divulgació de la ciència; això
l'ha dut a comissariar diferents exposicions, impartir nombroses conferències, participar en diversos
mitjans de comunicació (premsa escrita, ràdio i televisió) i escriure llibres destinats al gran públic. Premi
de recerca de la Sociedad Geogràfica Española, i membre de la Junta de la Societat NovaGeogràfica de
Catalunya la seva vida gira al voltant de l'exploració i l'aventura del coneixement; també és autor, assessor
i guia d'expedicions.
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Programa detallat
Dia 1. 18/05. Barcelona – Amsterdam – Kilimanjaro

Comencem el viatge!

Sortida, en avió, del cos expedicionari des de la ciutat d'origen. Connexió amb el vol destinació Tanzània
i, després de sobrevolar el Nil (i les llegendes dels grans exploradors que van ser a la recerca de les seves
fonts), l'anhelada arribada a l'aeroport internacional de Kilimanjaro.
Atès que la nostra arribada serà de nit, farem un trasllat, amb el nostre vehicle 4x4, fins a un allotjament
a mig camí entre l'aeroport i Arusha per recuperar forces.
Dia 2. 19/05. Arusha – P. N. d’Arusha – Arusha

El bosc africà: el bressol dels primers homínids
Primera alba de l'expedició a l'Àfrica. Després de reposar unes hores i prendre un reconfortant esmorzar,
viatge en 4x4 fins als peus de la Muntanya Meru; un volcà dorment on realitzarem un safari molt
especial. Aquí ens trobarem amb boscos i prats on, acollits per la boira, pasturen els giràfids així com els
ramats de búfals que, al costat del guia i un ranger armat del TANAPA (Parcs Nacionals de Tanzània),
intentarem espiar molt de prop al llarg de un trekking suau i agradable.

Els llargs i majestuosos colls de les girafes, per a sorpresa d'aquells que les creien enclaustrades en les
àrides planes de Sinya o el Serengeti, emergeixen de l'espessor en un paisatge que no té res a envejar a
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

Pàg. 3 de 16

Viatge a Tanzània: fauna, antropologia i evolució humana
les recreacions de Spielberg a Jurassic Park. I és que els expedicionaris s'endinsaran en el context ecològic
que va caracteritzar l'aparició d'aquells primers homínids que, datats entre els sis i els dos milions i mig
d'anys abans del present, van precedir als Homo de la sabana: els australopitecs. Aquests homes-simi van
conviure amb espècies de primats adaptades a un ambient forestal; és el cas dels còlobs (cercopitecs
especialitzats en una dieta folívora) que han perviscut fins als nostres dies.
Així, juntament amb la visita dels llacs Momella del Parc Nacional d'Arusha, marxarem a la recerca
dels cobejats còlobs de cara blanca i negra de camí a la caldera extinta de Ngurdoto. Veure'ls suposa un
premi per a l'aprenent de naturalista, però també per al primatòleg consagrat; el seu llarg pelatge s'estén
com una catifa voladora quan salten d'arbre en arbre, i l'absència de dit polze ens parla de la seva
extraordinària adaptació biològica a la locomoció arborícola.
Les meravelles de l'evolució.
Dia 3. 20/05 Arusha – P. N. de Manyara – Karatu

La Gran Falla de l’Rift i la gènesi de la humanitat al planeta
Des d’Arusha, ens posarem en marxa cap al Parc Nacional de Manyara. Manyara és el millor exemple
de diversitat botànica de l'Est d'Àfrica i un calc gairebé exacte del que antany va ser l'ecologia d'un dels
llocs que visitarem al llarg de la nostra expedició: els jaciments arqueològics i paleontològics d'Oldupai.

La flora i fauna que trobem en els seus marges suposa realitzar un viatge a La Màquina del Temps de
Wells per visualitzar com els nostres avantpassats van aprofitar els recursos naturals en pro de la seva
supervivència. És per això que farem un safari fins a les planes d'inundació del llac Manyara, pels barrancs,
aiguamolls, etc. Allà, acompanyats per la fauna circumdant i la proximitat de la muralla natural que suposa
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la Gran Falla del Rift, descobrirem els secrets sobre el nostre passat geològic i biològic. I és que no podem
estudiar la flora, fauna i ètnies d'Àfrica sense entendre la geologia del continent que les empara. L'accident
geològic de la Gran Falla del Rift -una cicatriu que creua l'Àfrica des del Mar Roig fins Moçambic- va
provocar, fa divuit milions d'anys, un gran canvi climàtic que va conduir a l'estacionalitat actual a l'Àfrica
Oriental (una llarga estació seca versus una curta estació de pluges) i la desaparició gradual dels frondosos
boscos tropicals en favor dels espais oberts de sabana. Sense la Gran Falla del Rift hagués estat impossible
la gènesi dels grans llacs alcalins, així com l'aparició dels primers homínids que, veient desproveïts de la
coberta vegetal, van abandonar la seguretat dels boscos per aventurar-se a les sabanes.
Pujarem, amb el vehicle, el vertical i elevat escarpament occidental de la Gran Falla del Rift, per
contemplar una bella panoràmica de tota la conca del llac Manyara. Tot seguit, ens encaminarem cap al
poblat de Karatu, ja que -al final de la jornada de safari- ens espera un cafetar als peus del Ngorongoro.
La nostra granja de Karatu.
Dia 4. 21/05 Erindi – Parc Nacional d’Etosha Est

Ngorongoro: una de les grans meravelles de la naturalesa
Si Karen Blixen va escriure les inoblidables paraules “Jo tenia una granja, a Àfrica, als peus dels Pujols de
Ngong”, els nostres expedicionaris podran escriure que van dormir en una granja, a Àfrica, als peus del
Ngorongoro.

Aviat, cavalcarem a lloms del nostre vehicle 4x4 per remuntar la cresta del Ngorongoro. Arribats a la
part més alta, escortats per la boira i els boscos que neixen i creixen en les escarpades pendents, baixarem
fins a l'interior de la gegantesca caldera: un circ natural de més de vint quilòmetres de diàmetre que els
seus diversos ecosistemes –des de les extensions de gramínies, passant per rierols i planes lacustres, fins
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

Pàg. 5 de 16

Viatge a Tanzània: fauna, antropologia i evolució humana
a arribar als boscos d'acàcies grogues– són la llar d'una extraordinària biodiversitat, inclosos, per
descomptat, els humans. Els clans maasai –guerrers i pastors nòmades– que habiten l'Àrea de Conservació
de Ngorongoro baixen fins a l'interior de la caldera amb els seus ramats de vaques.
Per a un naturalista i guia d'expedicions no existeix major emoció que contemplar avui els mateixos racons
del cràter filmats pels seus ídols fa dècades enrere. D'entre totes les espècies representades, el rinoceront
negre (gairebé extint a causa de la caça indiscriminada darrere de les seves cotitzades banyes) és, sens
dubte, l'exponent de les polítiques de conservació que naturalistes com els Grzimek i Félix Rodríguez de
la Fuente van defensar gràcies al seu gran treball de recerca i divulgació. Les restes de Michael Grzimek,
desaparegut en estavellar-se la mítica avioneta pintada de zebra que pilotava sobre el Ngorongoro i el
Serengeti, reposen sota un monòlit de còdols en la cresta del cràter de Ngorongoro. És el lloc que va
escollir el seu pare, el zoòleg Bernhard Grzimek, perquè el seu fill de només vint-i-cinc anys d'edat no es
deslligués del somni que, poc temps després, es faria realitat gràcies al primer president de la Tanganyika
independent, Julius Nyerere: el desenvolupament de l'Àrea de Conservació del Ngorongoro i el Parc
Nacional del Serengeti. Bernhard, que va voler signar la seva gran obra El Serengeti no ha de morir al
costat del seu ja desaparegut Michael, avui també està enterrat al costat del seu fill a la part alta del
Ngorongoro.
Dia 5. 22/05 Karatu – Llac Eyasi – Karatu
Els últims caçadors-recol·lectors hadzabe del Llac Eyasi
De matinada ens dirigirem cap al llac Eyasi per conèixer els Hadza; una ètnia de caçadors-recol·lectors
nòmades que encara sobreviu en forma de petits grups, de 15 a 25 persones, en un terreny dur i inhòspit:
cacen amb els seus arcs i fletxes enverinades, recol·lecten fruits del bush, prospecten el territori a la
recerca de mel. .. Els visitarem seguint les mateixes precaucions que prendria un etnòleg per no molestar
ni interferir en la vida d'aquesta gent fascinants que ens han ensenyat moltes coses necessàries per
reconstruir aspectes de la vida dels nostres caçadors-recol·lectors prehistòrics.
Dia 6. 23/05 Karatu – P. N. del Serengeti

Siringet... La plana sense fi: el territori llegendari d’elefants i humans
Després de Karatu, ens endinsarem en les planes que van conquerir l'ànima i cor de grans naturalistes,
per sempre: les sabanes de Ndutu. Les planes de Ndutu seran el preàmbul de les grans extensions del
Parc Nacional del Serengeti on s'ubica el nostre tented camp. La conversa sota les estrelles del cel austral,
i a la vora del foc de campament, ens espera.
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Les planes de Ndutu pertanyen, administrativament parlant, a l'Àrea de Conservació de Ngorongoro (i així
ho veurem reflectit en la cartografia política), però des d'un punt de vista ecològic formen part de
l'ecosistema del Serengeti: l'escenari de la gran migració que, en la dècada dels 60, només movia mig
milió d'animals a causa de l'amenaça constant d'extinció per als nyus i zebres (caça descontrolada,
explotacions agrícoles i ramaderes ...).
Avui, gràcies a la tasca de conservació realitzada en els parcs nacionals de Tanzània, observem migracions
que superen de llarg els dos milions i mig d'individus. Félix Rodríguez de la Fuente - enamorat de Tanzàniaestaria content d'escoltar aquesta notícia de llavis del seu gran amic Hugo van Lawick que, abans de morir
en 1989, va poder seguir filmant les meravelles d'aquesta regió.
Emprarem la jornada per, sense límit de quilometratge en el 4x4, desplaçar-nos pels mars i oceans de
gramínies només esquitxats per illes o arxipèlags que són els imponents kopjes (kopis en llengua swahili);
turons grisos formats per grans roques granítiques de forma globular que, aguantades en màgic equilibri
les unes sobre les altres, són la llar de gegantines Euphorbias i altres plantes capaces de resistir l'escassetat
d'aigua.
Una vegetació d'aspecte antediluvià que dóna aixopluc a babuïns, hienes, voltors, àguiles, damanes de les
roques (el petit avantpassat del colossal elefant africà actual), llangardaixos multicolors, cobres negres
... i, com no, als grans gats com el lleó i el lleopard que busquen calor però també bons llocs de guaita.
Girafes, búfals, zebres, antílops i gaseles són només la punta de l'iceberg d'entre tota la biodiversitat que
observen els ulls dels felins i de la qual nosaltres també serem testimonis privilegiats.
Dia 7. 24/05 P. N. del Serengeti

El Periple dels grans naturalistes, arqueòlegs i antropòlegs a Àfrica
El Serengeti és el lloc on els depredadors -com els lleons, lleopards, guepards, hienes, etc.- cacen als
mamífers (nyus, zebres, búfals, impales, gaseles, etc.) que s'alimenten d'herba i que, com el majestuós
elefant, regeneren tota la vegetació. Néixer, créixer i morir forma part del cicle de la vida a aquest
meravellós paratge del planeta. Un lloc on molts éssers no tan coneguts ni idolatrats pel gran públic, des
del gran voltor fins al minúscul escarabat, participen de la cadena tròfica a convertir-se en els millors
escombriaires o recicladors de la natura.
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Al Serengeti aprendrem els secrets del comportament social dels hipopòtams, la vida amorosa de les
girafes o la curiositat i jocs dels primats no humans. I és que al llarg del nostre safari al vehicle 4x4,
abocant a través dels sostres descoberts, comptem amb el millor punt d'observació per gaudir de la visió
de la fauna que es mou per la "Plana sense fi" a la recerca d’aliment, a la recerca de la seva supervivència
i futur.
Dia 8. 25/05 P. N. Serengeti – Oldupai Gorge – Maramboi
La gènesi d’Àfrica: Oldupai i el Bressol de la Humanitat
Des de Serengeti ens desplaçarem fins a un dels llocs que es visita obligada per a tot interessat en indagar
sobre els orígens i evolució de la Humanitat: la Gorja d’Oldupai (o Olduvai, tal com apareix escrit de
forma incorrecta en la bibliografia i mapes causa de la pronunciació del topònim maasai en anglès i
alemany).

En els jaciments arqueològics i paleontològics de la Gorja d’Oldupai han estat descoberts tresors
clau de l'Evolució Humana. Destaquen dos llocs. D'una banda, FLK, el paratge on Mary Leakey, la dona
de Louis Leakey, va trobar el 1959 el famós crani d'un homínid molt robust: el Trencanous o Paranthropus
boisei. Un any més tard, a la propera localitat de "Homo", un dels fills del matrimoni Leakey, va
desenterrar, mentre jugava, les restes fòssils del mític Homo habilis.
Un d'aquests nens, Richard, amb el temps, acabaria convertint-se per accident no només en un famós
paleoantropòleg continuador de la saga, sinó en un gran defensor de la fauna de Kenya. Una missió que
es va traduir en una sèrie d'atemptats contra la seva persona que van acabar desembocant en el sabotatge
de l'avioneta que pilotava. Avui, amb les seves cicatrius i amb la seva dona Meave i filla Louise, segueix
sent el testimoni viu d'una família que va dedicar grans esforços a rescatar el nostre passat tancat en les
entranyes de la Terra.
Des de Oldupai prendrem rumb cap a la ribera oriental d’un llac el Parc Nacional del qual (situat a la
llunyana ribera oposada) ja haurem visitat en una altre etapa del nostre safari: el llac Manyara. Aquí està
ubicada la Reserva de Maramboi. Un lloc tan desconegut com fascinant.
Dia 9. 26/05 Maramboi – P. N. del Tarangire – Maramboi

El País dels Elefants i els Baobabs

A les pel·lícules clàssiques d’en Tarzan es parlava d’un mític cementiri d’elefants; el lloc somniat pels
caçadors blancs de l’or blanc. Els mateixos caçadors, i el mateix negoci, que, en molts punts de l’Àfrica
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han col·locat a aquests colossals animals al límit de l’extinció. I es que molts van creure que hauria d’existir
un lloc on els elefants anaven a morir... anhelaven topar-se amb les tones d’ullals que en allà haurien de
concentrar-se. Però no existeixen els cementiris d’elefants, contràriament, si existeix el país dels elefants,
i aquest no es un altre que el Parc Nacional de Tarangire. Aquí, durant l’estació seca deambulen mils
d’elefants en nombrosos grups familiars. Però Tarangire també és el país dels baobabs. Aquest arbre
mil·lenari – alguns d’ells compten amb 2000 i 3000 anys – que és protagonista del Petit Princep d’ Antoine
de Saint-Exupéry. Un arbre que adquireix la seva major majestuositat, també, a l’estació seca doncs, al
perdre les seves fulles, podem observar un dels seus atributs; a saber, que sembla que estigui al reves...
les seves arrels a l’aire.

El baobab emmagatzema gran quantitat d’aigua i es per aquest motiu, que els elefants fereixen els seus
gruixuts troncs amb l’ajut dels seus ullals; l’objectiu es arrencar grans trossos de fusta que masteguen per
extraure el preuat líquid. No son estranys els baobabs que mostren enormes forats degut a la persecució
de la que son objecte per part d’aquests paquiderms.
En Jordi Serrallonga ens parlarà de la intel·ligència de l’elefant, de la seva capacitat per comunicar-se i del
seu curiós i complexa comportament davant la mort d’un familiar o company.
Dia 10. 27/05 Maramboi – Arusha – Amsterdam

Arusha... La ciutat del viatger

Ens llevarem a la Reserva de Maramboi, a la riba oriental del Llac Manyara. Aquí esmorzarem i farem
un interessant safari a peu envoltats pel paisatge i faunes d'aquest lloc extraordinari. El passeig ens
traslladarà fins als temps dels primers naturalistes, arqueòlegs i antropòlegs que van treballar a l'Àfrica
Oriental.
Caminar per la plana d'inundació -la crosta de sal seca semblant a la closca d'una colossal tortuga- del llac
Manyara i arribar el més a prop de les seves ribes suposa una experiència única. És el millor moment per
observar, però també per reflexionar sobre tot el viscut durant l'expedició. El guia i autor de la mateixa,
Jordi Serrallonga, ens convidarà a conèixer un dels seus llocs "secrets" que s'amaguen i reparteixen pel
seu despatx: el Món. Allà el desvetllarem.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

Pàg. 9 de 16

Viatge a Tanzània: fauna, antropologia i evolució humana

I de la jungla de palmeres i fauna, a la jungla d'asfalt. Arusha és un lloc que el guia ha batejat
com la Ciutat del Viatger. Efectivament, Arusha és la població on dones i homes diversos -arqueòlegs,
naturalistes, directors de cinema, cooperants, escriptors, emprenedors, turistes- es barregen en el gresol
d'aquesta rica cultura swahili condimentada amb altres llengües i costums aportades per desenes de
pobles centenaris i mil·lenaris: l'Àfrica actual.
Arusha té algunes de les emblemàtiques localitzacions de la mítica pel·lícula Hatari!. I també tindrem
l'oportunitat de dinar a l'hotel més antic de la ciutat: l'Arusha Hotel (ara Four Seasons) que no només
apareix en la novel·la Soñando con los Masai (Anagrama) sinó que ha estat habitada per figures il·lustres
de la política, el cinema i els safaris (el baró Bror Blixen, l'actor John Wayne, el príncep Charles
d'Anglaterra, etc.). Tot això fins a l'hora de marxar cap a l'aeroport internacional.
La pujada per l'escala de l'avió i el safari njema dels locals (bon viatge) és inseparable del tutaonana tena
(fins a la propera). Com ja va dir Jane Goodall en una ocasió "qui beu de les fonts d'Àfrica mai saciarà la

set".

Nit a bord.
Dia 11. 28/05 Amsterdam – Barcelona
Fi d’aquest fantàstic viatge de caire arqueològic i antropològic!
Arribada a Amsterdam i connexió amb Barcelona; arribada a casa.
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Preus *per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 4575€
Suplement per habitació individual: 350€
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 300€
Grup
Màxim: 15 persones

Agència
Gestora

Allotjaments prevists (o similars)
ARUSHA – KAHAWA HOUSE
https://twctanzania.com/accommodation/kahawa-house/
KARATU – NGORONGORO FARM HOUSE
http://www.tanganyikawildernesscamps.com/camps/ngoro
ngorofarmhouse/
P. N. DE SERENGUETI - MASEK TENTED LODGE
https://twctanzania.com/accommodation/lake-masektented-lodge/
LAGO MANYARA – MARAMBOI TENTED CAMP
http://www.tanganyikawildernesscamps.com/camps/mara
mboitentedcamp/

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 Tanzània” 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).
Vols

18 de maig de 2022
Barcelona (BCN), 06:20
Amsterdam (AMS), 10:15

Amsterdam (AMS), 08:40
Kilimanjaro (JRO), 19:35

27-28 de maig 2022
Kilimanjaro (JRO), 20:40

Amsterdam (AMS), 06:55+1

Amsterdam (AMS), 08:15

Barcelona (BCN), 10:25

Serveis inclosos
 Guia científic del viatge sobre el terreny (Jordi
Serrallonga).
 Autoria, assessorament i coordinació de la ruta
(Jordi Serrallonga).
 Documentació i reunions exclusives.
 Vols intercontinentals amb KLM, en classe turista.
 1 vehicle 4x4 amb capacitat per a 6 persones.
 Quilometratge i combustible il·limitat a tots els
vehicles 4x4
 Guia naturalista/Conductor per cadascun dels
vehicles 4x4.
 Trasllats privats aeroport - hotel – aeroport.
 Allotjaments detallats a l'itinerari en P. C.
 Entrades als P. N. i Taxes de Conservació.
 Assegurança local de rescat aeri Flying Doctors.
 Aigua mineral embotellada en els vehicles al llarg
de tot el safari.
 Begudes (refrescs, cervesa i vi de la casa) a
Maramboi i Masek Tented Lodge.
 Assegurança d'assistència sanitària i cancel·lació
fins a 5000 €
 Propines.
 Documentació de viatge.
Serveis no inclosos
 Begudes en els menjars i sopars.
 Visat d’entrada a Tanzània (50 US $ per persona;
a pagar a la duana de l’aeroport.
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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 Tanzània és imprescindible el PASSAPORT amb una vigència mínima de 6 mesos després de
la data de tornada del viatge.
El VISAT es gestiona directament a l´arribada a l´aeroport de Kilimanjaro, amb el corresponent pagament
aproximat de 50usd, o bé amb antelació a la sortida.(Consulteu-nos) .
S´està implantant el VISAT ONLINE que cal gestionar a través d´aquest
link:
www.tanzaniatraveltourist.com/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&msclkid=865df4a17832171810bd94
4cbab7a416
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: Vacuna contra la Febre Groga, tot i que no és habitual les autoritats d´immigració
poden exigir la cartilla actualitzada amb aquesta vacuna en el moment d´entrar al país.
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).
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Notes:
1) L’agència, en el moment de contractació del viatge combinat, posarà en coneixement del client la possibilitat
de subscriure una assegurança facultativa que cobreixi les despeses originades en cas de que el viatger
decideixi posar fi al contracte o les despeses d’assistència, incloses les de repatriació, en cas d´accident,
malaltia o defunció durant el viatge.
2) Si el viatge o vacança és, en termes generals, apte per a persones amb mobilitat reduïda, a petició del
viatger, l´agència facilitarà al viatger informació precisa sobre la idoneïtat del viatge o vacança en funció
de les seves necessitats.
CONDICIONS GENERALS
Regulació jurídica aplicable
Les presents condicions generals estan subjectes a la normativa turística autonòmica vigent en el lloc de celebració
del contracte i, a falta d´aquesta, el que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 1/2007 i en la Llei estatal de
condicions generals de contracció (Llei 7 / 1998, de 13 d´abril).
La reserva del viatge contingut en el present pressupost suposa l´acceptació total de les presents condicions
generals, que es consideren automàticament incorporades al contracte.
Les presents condicions generals obliguen a les parts, juntament amb aquelles condicions particulars que constin en
la documentació facilitada pels proveïdors.
El contracte de viatge combinat es regeix per les clàusules contingudes en aquest, per la fitxa tècnica del viatge que
detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals.
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”.
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*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).
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
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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.
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
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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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