Presentació
Des de temps prehistòrics, l’illa de Sicília, la més gran del Mediterrani, s’ha revelat com una terra de
convergència i de trobada per a atots els navegants mediterranis. A més, per la seva posició geogràfica,
també ha jugat un paper de primer ordre com a pont entre una Àfrica i una Europa que, en aquells temps,
consideraven el Mediterrani com a mar de reunió, i no de separació, entre elles.
Coneguda en els primers temps amb el nom de “Trinàcria”, Sicília va ser poblada originalment per élims,
sicans i sículs. Després, fou ambicionada per fenicis i grecs, que van fundar ciutats històricament
importants com ara Siracusa. I, finalment, va ser conquerida pels romans, sota el domini dels quals l’illa
va arribar a la seva etapa de màxima prosperitat. A l’edat mitjana, Sicília va passar per les mans de
bizantins, musulmans, normands, angevins i catalanoaragonesos, circumstància que explica la riquesa i
diversitat d’un patrimoni arquitectònic i cultural tan ric i fascinant.
Professor especialista
Carles Buenacasa Pérez
Doctor en Història Antiga i Professor agregat al Departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de Barcelona.
Ha realitzat nombrosos viatges com a professor acompanyant a diversos països
de l’entorn Mediterrani, com ara Síria, Jordània, Líbia i Turquia. Actualment
col·labora amb Arqueonet impartint xerrades i cursos i com a guia de viatges.
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Programa detallat
Dia 1. 10/04. Barcelona – Catània – Taormina – Catània

A l’ombra de l’Etna

Començarem el nostre viatge trobant-nos dues hores abans de la sortida del vol a l’aeroport del Prat per
tal d’agafar un avió amb destí a Catània. Un cop a destí, ens dirigirem vers Taormina, una petita colònia
grega que es va construir a la vora del volcà Etna i que Ciceró va denominar en un dels seus discursos
com una “ciutat notable”.

Quan arribem a la ciutat, farem una passejada pel centre històric i, així, ens anirem aproximant a la
principal atracció que té aquesta població: un magnífic teatre grec (s. III aC) des del qual se’ns mostren
unes espectaculars vistes del paisatge circumdant, amb l’Etna al fons. Tenia capacitat per a 10.000
espectadors i estava associat a un templet perquè, en origen, les obres de teatre eren peces de caràcter
religiós i sagrat. A l’època medieval, el teatre es va transformar en un palau-fortalesa.
Retorn a Catània i allotjament.
Dia 2. 11/04. Catània – Mègara Hiblea – Catània

En terra dels Sículs: Catània i Mègara

Després d’un bon esmorzar, passarem tot el matí coneixent a fons els monuments històrics de Catània,
una de les colònies més antigues que els grecs van fundar a Sicília (s. VIII aC). La ciutat va gaudir d’uns
segles d’independència fins que va caure a les mans de la poderosa Siracusa (s. V aC), qui va exiliar bona
part de la població per tal de repoblar-la amb els mercenaris que l’havien ajudat en la conquesta.
Avui dia, l’arquitectura de la ciutat es caracteritza, sobretot, pel barroc i, per tant, durant la nostra
passejada, veurem alguns dels edificis més rellevants en aquest estil, principalment, l’església de San
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Giuliano i diversos palaus privats. Veurem, també des de fora, el Castello Ursino, una poderosa fortalesa

militar erigida per Frederic II de Hohenstauffen; i farem una incursió en el colorista i popular mercat del
peix. Acabarem el nostre periple matiner per aquesta ciutat a la catedral de santa Àgata (s.XI), un
bonic exponent del barroc sicilià. Davant la catedral, podrem admirar una font decorada amb l’escultura
d’un elefant de basalt, realitzada per Giovanni B. Vaccarini, que constitueix l’emblema de la ciutat. Sobre
l’elefant es va erigir un tros de 4m d’alçada procedent d’un obelisc egipci de la cantera d’Aswan, tot i que
sense jeroglífics.
Per la tarda, ens aproparem fins a Mègara Hiblea, una colònia fundada pels grecs melgoresos en el 728
aC, al territori que els va cedir el rei dels sículs, un tal Hibló. La ciutat fou brutalment saquejada pel tirà
Geló de Siracusa l’any 481 aC i va quedar tant arrasada que ja no va recuperar la seva prosperitat mai
més. D’aquells temps, s’ha conservat una part de les muralles, el barri de l’àgora i, sobretot, una
extensa necròpoli conformada per més de 1.500 tombes.
A més, també ens aproparem fins Akrai, colònia siracusana fundada en el 663 aC, per tal de contemplar
un altre dels temples grecs més ven conservats a l’illa. Un cop acabat el programa de visites, retornarem
a Catània. Allotjament.
Dia 3. 12/04. Catània – Siracusa – Noto – Catània

Siracusa, la reina de les colònies gregues

El dia d’avui el dedicarem a visitar Siracusa, la ciutat grega més important de Sicília i una autèntica
senyora de les mars, que exercia la seva hegemonia en el Mediterrani Central i va desafiar els púnics i els
romans per tal de defensar la seva autonomia.
De la glòria passada de Siracusa, avui dia queden diverses restes arqueològiques distribuïdes per tota la
ciutat moderna. El nostre viatge començarà per l’amfiteatre romà (amb un rar exemple de “fossa
bestiari”) i el teatre grec (construït al segle IV aC sobre els vessants d’un turó per tal d’estalviar material
de construcció).

A les rodalies del teatre, hi havia les pedreres, que proveïen de material per a les construccions que es
feien a la ciutat. Allà hi havia també la Latomia, una cova que es feia servir com a presó per tal de
castigar els esclaus que treballaven a la pedrera. La desfermada imaginació de Caravaggio, quan va visitar
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el lloc, inspirant-se en la forma de la cova, la va batejar amb el nom de: Orecchio di Dioniso, és a dir,
“Orella de Dionís”, en honor del tirà més famós que va governar la ciutat a l’antiguitat.
Durant la nostra passejada, també visitarem les restes monumentals de diversos temples antics. En primer
lloc, el temple d’Apol·lo, d’estil dòric, dedicat a un dels patrons que tenia la ciutat i, a continuació, el
temple de Minerva, molt interessant perquè, en realitat, està inclòs dins la fàbrica de la catedral barroca
i les seves restes encara són perfectament identificables.

No gaire lluny, podrem visitar també la font Arethusa, dedicada a una nimfa que, perseguida per un
amant molest, va demanar als déus que la convertissin en l’aigua d’una font per tal de poder eludir les
incòmodes abraçades del seu assetjador.
Un cop acabades les visites a Siracusa, continuarem camí vers Noto, capital del barroc sicilià. Allà, farem
un passeig pel centre històric per tal de contemplar els principals edificis del barroc local, de gran fama
i bellesa arquitectònica: la catedral de Sant Nicolàs de Mira, l’església de San Carlo al Corso, el Palazzo
Ducezio (actual ajuntament), i el Palazzo Villadorata, entre d’altres.
Un cop acabada la nostra passejada, retornarem a Catània. Allotjament.
Dia 4. 13/04. Catània – Piazza Armerina – Agrigento

Piazza Armerina i els mosaics més bells d’Occident

En el dia d’avui deixarem Catània per dirigir-nos a Palerm, que serà la segona base d’operacions del nostre
periple sicilià. Ara bé, com que el quilometratge és important, farem el desplaçament en dues etapes i,
avui, dormirem a Agrigento.
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Pel camí, ens aturarem a Casale, a l’interior de l’illa, per tal de fer la visita d’una vil·la romana de
proporcions descomunals: Piazza Armerina (o Villa del Casale), situada a la llista de patrimoni de la
humanitat de la UNESCO. Tot el conjunt arqueològic està pavimentat amb terres de mosaic d’una
extraordinària qualitat artística. Per sobre de tot, destaca el mosaic de la Gran Cacera (de 66m de llarg x
5m d’amplada), que representa la captura de tota mena de feres salvatges destinades als jocs del Coliseu,
a Roma. La resta de mosaics de la vil·la mostren imatges de la vida quotidiana dels habitants de la casa,
escenes de temàtica mitològica, paisatges fantàstics, etc.

En acabar, seguirem el nostre camí vers Agrigento, la pàtria d’Empèdocles, un dels filòsofs més
importants de l’antiguitat. En arribar, visitarem la famosa Vall dels Temples, ubicada entorn d’un turó
que dominava la ciutat antiga i que acull un interessant conjunt de temples dòrics que figuren entre els
millors conservats d’Europa. L’emplaçament dels temples, avui dia, es troba enmig d’un parc natural molt
fèrtil, de manera que aquesta passejada té, a més, un gran encant natural. Tot i que s’han torbat indicis
de dotze temples, els millors i més ben conservats són el de la Concòrdia, el d’Hèrcules, el de Juno i el
dels Diòscurs. Molt interessant també el gegantí Atlant que havia de servir com a columna per a sustentar
el temple de Zeus Olímpic, però que, en realitat, no es va arribar a utilitzar mai i, per això, va quedar
estirat a terra a la zona de pedrera.
Un cop acabades les visites ens traslladarem a l’hotel.
Dia 5. 14/04. Agrigento – Selinunt – Èrice – Palerm

Travessant les terres dels Sicans i els Èlims

Un cop esmorzats, travessarem el territori dels antics sicans en direcció a Selinunt, una altra de les
fundacions colonials dels grecs (650 aC), pràcticament a la frontera amb el territori dels èlims, sota domini
dels fenicis. D’aquells temps, i d’aquella prosperitat econòmics, avui dia queda un enorme parc arqueològic
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(270 ha) que és el més gran d’Europa. Les restes més monumentals es troben a l’acròpolis, situada en
un altiplà calcari a uns 140m sobre el nivell de la mar, on s’ubiquen cinc temples, de diverses èpoques i
de diferents tipologies constructives.

Després de dinar, ens dirigirem vers el poblat medieval d’Èrice que, segons les tradicions antigues, fou
fundada per Èrix, fill d’Afrodita i Butes, príncep d’Atenes. El poble es va construir dalt d’un turó amb un
cert pendent i avui conserva, fossilitzat en el temps, el traçat urbà de l’època medieval. Des de dalt de
tot, podrem gaudir d’unes espectaculars vistes de la mar Mediterrània entorn les illes Ègates, escenari
d’un dels conflictes navals entre romans i púnics de la Segona Guerra Púnica.
En acabar, continuarem fins a Palerm, on ens allotjarem durant la resta del nostre viatge.
Dia 6. 15/04. Palerm – Monreale – Segesta – Palerm

Monreale i l’splendor de l’art normand

Un cop esmorzats, ens dirigirem cap a una bonica població, a les muntanyes, no gaire lluny de Palerm:
Monreale. Era en aquest indret on acostumaven a retirar-se els monarques normands quan estaven
aclaparats per les obligacions reials que comportava la vida política a Palerm. Durant un d’aquests períodes
de repòs, al rei Guillem II se li va aparèixer la Verge Maria, i aquesta li va indicar el lloc on estava amagat
un immens tresor. Com agraïment, el monarca va destinar una part a la construcció d’una magnífica
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catedral (s. XII) que es va decorar amb uns espectaculars mosaics de tessel·la d’or que res tenen a envejar
als de la Piazza Armerina.
L’edifici és molt eclèctic en les seves influències i té elements que procedeixen de l’arquitectura bizantina,
de l’àrab i de la romànica. Adossat a la catedral, es va construir un monestir benedictí, del qual la
pervivència més important és el claustre (s. XII), de 47m de costat i amb un porticat corregut d’arcs
ogivals.
A continuació ens adreçarem fins al jaciment de Segesta, on farem dues visites molt interessants. Segons
els mites, la ciutat fou fundada per troians fugitius de la Guerra de Troia, però, en realitat, Segesta es va
fundar al segle VIII aC. Els seus habitants van ser molt pròspers i van invertir una part dels guanys dels
seus negocis en la construcció d’edificis públics imponents dels quals avui dia es poden visitar el temple
dòric (caracteritzat per l’absència de sostre, malgrat l’extraordinari estat de conservació) i el teatre grec
(amb una capacitat per uns 5.000 assistents).

Un cop acabades les visites retorn a Palerm.
Dia 7. 16/04. Palerm

Palerm, capital de Fenicis, Àrabs i Normands
El dia d’avui el dedicarem, tot sencer, a visitar el centre històric de Palerm, una ciutat fundada pels fenicis
al segle VIII aC aprofitant la idoneïtat del pont natural existent a la zona i la proximitat d’un riu navegable
(de fet, “Palerm” significa “port fluvial”). En el nostre camí, ens mourem pel centre històric, admirant la
diversa varietat d’edificis d’estil gòtic, renaixentista i barroc que decoren els seus carrers i places. Una de
les etapes del nostre periple ens portarà fins al mercat del Capo, un típic mercat de peix molt animat i
pintoresc.
La resta de les visites del dia estan incloses, totes elles, a la llista de patrimoni de la humanitat de la
UNESCO. Començarem per la catedral (s. XII), dedicada a l’Assumpció de la Verge Maria i a santa Rosalia,
la patrona de Palerm. L’església més antiga que es va construir en aquest solar data de mitjans del segle
V i es va anar ampliant durant els segles subsegüents; fins i tot, es va transformar en mesquita durant el
breu període de domini musulmà a Sicília. A l’època normanda, va acollir el mausoleu reial de la monarquia
i els sarcòfags d’aquests reis, fets de marbre vermell, encara es poden veure a la nau meridional. A
continuació, ens adreçarem vers una altra de les belleses arquitectòniques de Palerm: el palau reial (s.
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IX), avui dia, seu de l’assemblea regional siciliana. La construcció data del segle IX i va servir com a
Alcàsser o residència pels governadors àrabs. Després que els normands conquerissin l’illa va reutilitzar
l’edifici afegint tot el pis superior i, sobretot, la Capella Palatina (s. XII), que era el santuari de culte
privat pels monarques normands. Està totalment decorada amb mosaic de tessel·les d’or, i ja a la seva
època se la va considerar la vuitena meravella del món.
Després de dinar, visitarem les dues esglésies més interessants de Palerm. Primer, l’església de Santa
Maria dell’Ammiraglio (o, també, della Martorana; s. XII), un altre dels edificis significatius de l’època
de dominació normanda. Fou fundada per un almirall sirià que estava al servei del rei Roger II i, avui dia,
és l’única església de l’illa que celebra misses de ritual ortodox. En segon lloc, visitarem l’església de San
Giovanni degli Eremeti (s. IX), construïda al segle VI i convertida en mesquita quan es va produir la
conquesta islàmica de l’illa.
Per últim, acabarem la nostra passejada al Museu Arqueològic Antonino Salinas, principal museu
arqueològic de Sicília, recentment restaurat. El museu es troba instal·lat en un monumental convent,
fundat el 1625 pels frares de la Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri, que l’any 1866 va passar a
mans de l’estat. El museu està dedicat a l’arqueòleg i col·leccionista de monedes antigues Antonio Salinas,
un dels primers directors d’aquesta institució.
Dia 8. 17/04. Palerm – Cefalú – Palerm

Cefalú, l’encant de la costa Nord de Sicília
En el nostre penúltim dia a l’illa, dedicarem el matí a visitar l’encisador i pintoresc poblet de Cefalú, on
les influències àrabs i bizantines es fusionen en edificis del més pur estil normand. El seu centre històric
té l’encant de les viles medievals amb carrers estrets i sinuosos a l’ombra d’una imponent catedral que li
ha valgut ser inclosa en la llista de patrimoni de la humanitat de la UNESCO. El centre de Cefalú és la
Piazza del Duomo, on farem la visita de la catedral, un imponent edifici del segle XII que va fundar el
rei Roger II en agraïment per haver escapat d’una terrible tempesta marina i haver pogut desembarcar sa
i estalvi a la platja de Cefalú. Passejarem una estoneta pel centre històric gaudint de les vistes dels seus
principals edificis i de l’animada vida dels carrers i així, tot caminant, ens aproparem fins al rentador
medieval, un singular edifici que acull les piles en què les dones de Cefalú han rentat la roba de les seves
famílies des de l’edat mitjana fins a finals del segle XX.
En acabar aquestes visites, farem una pausa per a dinar i gaudir de la rica i variada gastronomia siciliana.
A la tarda tornarem a Palerm, per tal de gaudir d’una tarda tranquil·la passejant pel barri mercader de la
Vucciria. En acabar, trasllat a l’hotel.
Dia 9. Palerm – Barcelona

Fem maletes i cap a casa.

En el nostre darrer dia a Sicília, gaudirem del matí lliure fins que, a l’hora prevista, ens traslladarem a
l’aeroport per tal de prendre el vol amb destinació a Barcelona.
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Preus *per grup de 15 persones

Allotjaments previstos (o similars)

Preu per persona habitació doble: 2875 €
Suplement per habitació individual: 485 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 75 €

Agència
Gestora

Inscripció i reserva
Per fer la reserva de places cal seguir els següents
passos:
Preinscripció. Per qualsevol de les següents vies:
 E-mail: a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant com a títol del missatge “Inscripció
viatge Sicília” i indicant clarament les dades de
cada participant que s’inscriu (nom i cognoms, email i telèfon de contacte).
 Pàgina web,

polsant

a

l’enllaç

següent:

http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html.
Allà cal marcar l’opció “Inscripció a una activitat”,
emplenar les dades personals i indicar el destí del
viatge a l’apartat ‘Missatge’.
 Per telèfon: als números 937 423 014 o 667
013 352 o 695 528 467.
 Presencialment:

a

Arqueonet,

al

carrer

Sepúlveda 79 de Barcelona.
Reserva: un cop fetes les preinscripcions ens
posarem en contacte amb tots els preinscrits per tal
de portar a terme els tràmits de reserva (primers
pagaments i requeriments de documentació).
Vols

28 de març de 2021

Barcelona (BCN), 12:30

Catània (CTA), 14:35

05 d’abril de 2021
Palerm (PMO), 15:15

Barcelona (BCN), 17:15

 Catània: Hotel Il Principe
https://www.ilprincipehotel.com/new/en/
 Agrigento: Grand Hotel della Valle
http://hoteldellavalle.aq.it/it
 Palerm: Hotel Principe di Villaafranca
https://www.principedivillafranca.it/index.php/it/

Serveis inclosos
 Professor-acompanyant especialista des de
Barcelona: Dr Carles Buenacasa
 Dossier de viatge en format digital a càrrec
d´Arqueonet confegit pel Professor Carles
Buenacasa mateix (nota del professor: el dossier
està redactat en castellà).
 Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida
pel guia especialista.
 Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec del
guia especialista(en llengua castellana quan la
situació ho requereixi).
 Guia local de parla hispana.
 Bitllet d’avió amb la companyia Vueling,
Barcelona - Catània / Palerm - Barcelona, en
classe turista.
 Facturació d’una maleta i reserva anticipada de
seients.
 Estada de 8 nits ens els hotels detallats o
similars en règim d´allotjament i esmorzar
 7 dinars en restaurants en ruta amb aigua
inclosa.
 1 sopar a l’hotel de Catània i un a l´hotel
d´Agrigent, amb aigua inclosa.
 Taxes d’allotjament.
 Servei d’auriculars
 Autocar modern durant els dies indicats del
circuit, capacitat 30 persones
 Visites detallades en privat i entrades a
monuments segons itinerari.
 Propines.
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació
fins a 3000€
Serveis no inclosos
 Taxes d’aeroport.
 Begudes no indicades a l’apartat anterior.
 Extres personals.
 Altres serveis no indicats a l’apartat “Serveis
inclosos”.
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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 comunicarse a Malaika Viatges, S.L. abans de la data d´inici del viatge.
3) Imprescindible DNI o PASSAPORT vigent per viatjar a Sicília.
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, 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.
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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
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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.
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– 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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