Presentació
Viatjar al Gran Nord és sempre emocionant per als amants de l’exploració geogràfica. Ens posarem a la
pell dels primers expedicionaris, tant des del punt de vista més històric –donat que Noruega va ésser una
terra de víkings– com des de l’admiració i la fascinació que sentim pels grans descobridors polars i
naturalistes oceanogràfics.
Al nord del Cercle Polar Àrtic es troba una de les joies de la natura europea, les noruegues illes Lofoten.
En aquesta època de l'any aquestes illes, els seus fiords i acollidors pobles pesquers tradicionals de cases
multicolors, suposen una de les millors destinacions per a l'observació de cetacis (catxalots i balenes
geperudes), aus marines com la majestuosa àguila marina, i el màgic fenomen natural de les aurores
boreals.
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Noruega: Víkings, balenes i aurores boreals.
Professor especialista
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.

Mapa de ruta
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Programa detallat
Dia 01. 18/02. Barcelona – Oslo – Evenes

Inici de l’expedició polar

Des de Barcelona, ens posarem les botes d'exploradors com Nansen i Amundsen, o exploradores com
Josephine Peary, per encaminar-nos cap a les portes del Gran nord. Per tant, abans de marxar, o en el
nostre retorn, pot ser interessant veure les pel·lícules: Amundsen (2019) i Ningú vol la nit (2015).
Després d'una aturada a Oslo, la capital de Noruega, volarem cap a Evenes, i des d'allà ens dirigirem a
l’hotel per passar la nostra primera nit.
Amb sort, a les muntanyes properes, i podrem observar les Llums del Nord.
Dia 02. 19/02. Evenes – Andenes

L’antropòleg innocent: la cultura Sami
Després d’un bon esmorzar, ens dirigirem cap a la localitat d’Andenes.
La ruta del camí ens permetrà descobrir grans meravelles. Per exemple, ens podrem posar en la pell de
l’antropòleg de camp i documentar la cultura sami.
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Els sami són un grup ètnic del Gran Nord, l’origen de molts pobles actuals de l’Europa septentrional. Van
desenvolupar la seva forma de vida al voltant de la collita i la pesca, però sobretot de l’economia derivada
dels seus ramats de rens.
Per als arqueòlegs estudiar l’etnicitat Sami és un privilegi. I és que, d’alguna manera, són una de les
poques referències –no fòssils– de les que disposem per conèixer com van ésser les societats de caçadorsrecol·lectors del Paleolític europeu.
Cal dir, però, que els sami no van domesticar els rens, ja que la domesticació i la producció d’animals,
exceptuant el gos, s’inicià amb les societats neolítiques, però el que si que van fer és controlar grans
ramats de mamífers. Aquest control no implica variar el genoma d’una espècie (vegetal o animal) –són
rens que encara avui romanen salvatges–, simplement mouen aquests ramats fins a on els interessa
portar-los i després n’exploten la carn, el greix, la cornamenta, els ossos, etc.
Per descomptat, els actuals sami no són persones “primitives” –com se’ls havia descrit en certes ocasions–
, sinó que són tan homo sapiens i contemporanis com ho som nosaltres; però la seva cultura material,
forma de vida i molts dels costums que encara mantenen formen part d’un patrimoni i una riquesa cultural
que hem de conèixer i preservar. I és que, cada com més ràpid, la tradició sami és fagocitada per la
globalització.

* Es recomana la lectura del llibre “Auroras de Medianoche. Viaje a les
cuatro Laponias” de Luis Pancorbo López (Editorial Fórcola, 2013).

Notes:
«A Sortland, una de les illes de l'arxipèlag de Vesteralen a Noruega, visitarem a
Laila, ella i el seu marit són els únics samis que continuen vivint del ren a la
zona, l'activitat de rens i la seva economia. Laila ja no viu a Siida, la tradicional
botiga sami transhumant. Tampoc es desplaça en un ren; el seu món ha canviat,
ara té un quad per moure's. Laila, com totes les dones sami, se n’ocupa del dia
a dia de la casa i els rens, el seu marit s'encarrega de pastar-los a la primavera
i l'estiu; a l'hivern viuen en un estable. Laila ens explica les seves tradicions i la
seva història. En la cultura sami, les dones són les que s'encarreguen d'ensenyar
cultura oralment als més joves. No hi ha cap escola sami, ni textos sami. Laila
no té fills. Quan ella falti, la seva cultura no podrà ser transmesa a les noves
generacions a Sortland i, probablement, amb ella, aquest món acabarà en
aquestes terres. Avui hi ha una escola sami, sí, però està a tres hores en
”autobús”.»
Dia 03. 20/02. Andenes

Meravelles de la natura: exploració oceanogràfica
Després d’esmorzar, iniciarem la jornada ficant-nos a la pell del naturalista i explorador polar Fridtjof
Nansen. Aquest eminent noruec va navegar a l’SS Viking per estudiar el comportament dels animals marins
i la geografia de les terres del Gran Nord, i també a bord del Fram: el vaixell oceanogràfic noruec, construït
en 1893 i actiu fins al 1912, que va ser utilitzat per diversos exploradors per a les seves expedicions a
través de l'Àrtic i l'Antàrtida.
El majestuós veler va sortir de les drassanes amb el casc de fusta més sòlid de la història de la navegació
que li permetia actuar com a embarcació trencaglaç.
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Per sort, nosaltres no necessitarem un trencaglaç, però sí una llanxa –sempre que les condicions
meteorològiques ho permetin–, per poder endinsar-nos al mar a la recerca de balenes geperudes, catxalots
i orques.
El teló de fons de la jornada vindrà de la mà de l’espectacular visita a les illes Andoy, Senja i Bleiksoya.
Durant la navegació, a més dels cetacis que puguem veure, també tindrem l’oportunitat de veure diverses
especies d’aus marines.
A mesura que cau la nit, ens preparem per, depenent dels capricis de la natura, contemplar l'espectacle
que ofereixen les aurores boreals. Haurem de ser pacients, perquè és un fenomen natural producte de
l’atzar... no hi existeix cap mena de programa.
Tot i que, en el passat, molts pobles creien que es tractava de màgia i senyals dels déus, la ciència va
acabar demostrant que l'origen de les aurores boreals es troba en les partícules solars amb les quals juga
la nostra magnetosfera; una espècie de bombolla magnètica que ens protegeix, precisament, del Sol. Per
tant, si la magnetosfera i les partícules solars s’alien amb nosaltres, albirarem colors i formes en el cel que
són capaços de captivar a tots els observadors.
Un consell:
Per fotografiar-les és millor començar a estudiar les prestacions de les nostres càmeres. Per exemple, depenent del
resultat que estem buscant, potser caldrà portar algun trípode petit, un equip fotogràfic que no sigui únicament el
del telèfon mòbil, etc. Però, el més important -no ho oblidem mai-, és gaudir d'aquest espectacle natural amb els
nostres ulls.
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Dia 04. 21/02. Andenes – Illes Lofoten

Aurores boreals: un viatge des del sol al Pol Nord Magnètic
Després d’esmorzar ens dirigirem a les platges de sorra blanca de Bleik, un petit poble de pescadors que
té, just al davant, l’illa de Bleiksøya, coneguda pels seus penya-segats, ja que són l’indret de nidificació
de més de 40.000 parelles de frarets, així com d’una gran colònia d’àguiles marines. A més a més, a
l’hivern, també és fàcil veure mascarells marins i foques grises, les últimes foques d’Europa.

A continuació, creuarem tot l’arxipèlag per agafar el ferri de Sortland i desembarcar a les emblemàtiques
Illes Lofoten, on també podrem dedicar-nos a l’observació i captura de les aurores boreals.
Aquest és, de fet, un dels millors llocs per contemplar-les, doncs estan ubicades a la regió polar. Hem de
recordar que les aurores es formen a partir de partícules emeses per les erupcions solars que després de
recórrer un llarg camí pel sistema solar es senten atretes per la capa magnètica que abasta la terra i que,
a la zona del Pol Nord Magnètic, forma una mena de cercle que fa possible –després d’alliberar-se de
l’energia producte de la interacció de les partícules solars amb les capes altes de l’atmosfera– la
visualització de les aurores boreals.
Si bé és cert que, tècnicament hi ha aurores boreals a qualsevol part del món, aquí són molt més freqüents.
Notes:
«Potser no és sorprenent, que l’espectacle de l’aurora boreal hagi creat tantes llegendes com persones l’han vist. El
tambor dels xamans del samis mostra símbols de les aurores boreals. El fenomen té diversos noms en sami; per
exemple, es coneix com Guovssahas, que significa "la llum que es pot sentir. Tradicionalment, els sami, el poble
indígena de Noruega, han associat les aurores boreals amb el so. Durant l’època vikinga, l’aurora boreal era
l'armadura de les verges valquíries guerreres que van emetre una llum intermitent estranya.»
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Dia 05. 22/02. Illes Lofoten

El paradís dels fiords: en territori víking
Un cop esmorzats, ens ficarem a la pell dels antics exploradors marins per recórrer el territori natural de
les Illes Lofoten. Des dels pobles pesquers, entre platges i penya-segats, imaginarem que atalaiem
l’arribada d’una partida de guerreres i guerrers víkings, a bord del seu vaixell tipus drakkar, amb la vela
acolorida i una filera de rems, enfilant la boca del fiord.
Notes:
« Els fiords són formacions geològiques que ens parlen de l'acció de les glaceres des de l'antiguitat; de fet, són
entrades de mar a les valls que lentament va excavar el pas d'una glacera. El territori i l'amagatall dels antics víkings. »

Fa uns anys era molt popular una sèrie d’animació que
també va comptar amb un parell de pel·lícules estrenades
al cinema que duia per títol “Vicky el víking”. És possible
que, sense ser massa conscients d'això, els seus creadors
s’avançaren a la visió que l'Arqueologia moderna avui ens
ofereix d'aquest mític poble: el de les persones amb
coneixements molt avançats i, vivint, com ho feien altres
societats, dins d'assentaments d'agricultors, ramaders,
caçadors i pescadors del nord d'Europa. També és cert que
“Vicky el víking” va reforçar un dels tòpics que sempre han
estat associats als víkings. I és que, a diferència del cinema
i la literatura més al·legòriques, mai portaven cascs
banyuts. Aquesta idea del casc banyut és autoria dels
pintors i poetes romàntics del segle XIX, així com d’algunes
òperes wagnerianes.
Els pobles que coneixem avui dia com a víkings, només utilitzaven aquest gentilici per aquells que
s’embarcaven per navegar i fer la guerra, però no per aquells que restaven a terra, ocupats amb la vida
agrícola i ramadera. Cal dir, a més a més, que, malgrat la mala fama que els ha llegat la historia, en
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realitat, no constituïen un poble més sanguinari o terrible que qualsevol altre que s’hagi dedicat a conquerir
i saquejar països estrangers. És cert que els víkings van assaltar abadies a Escòcia, i remuntar rius -amb
els seus vaixells de guerra d’escàs calat-, com el Tàmesi, fins arribar a Londres; i també van protagonitzar
incursions a França i a la península Ibèrica. Però, eren tan bons guerrers com comerciants i governants;
sempre sota la protecció –entre l'elenc de deïtats de la mitologia nòrdica– de Thor, déu del tro, i Odín.
Llavors rebrien la influència del cristianisme. Però, com dèiem, els víkings són molt més que la imatge
barbàrica creada en pel·lícules com “Els Víkings” (1958), amb Kirk Douglas. Van ser hàbils navegants i
exploradors qualificats; els primers que van arribar a Amèrica abans de Cistòfor Colom.
Dia 06. 23/02. Illes Lofoten – Evenes

Víkings i vikingues per un dia

Les Illes Lofoten són indissociables de l’extingida cultura vikinga. Precisament, a la població del Borg,
els arqueòlegs han descobert la major casa comunal vikinga fins ara excavada. A la sèrie de televisió
“Vikingos” –molt recomanable per a tots aquells que no l’hagin vist–, s’hi pot veure la casa comunitària
on, el rei d’una regió, o el cap d’una població, viu amb la seva família, ofereix banquets i imparteix justícia;
era un lloc de trobada per la comunitat.

L’anomenada arqueologia industrial o experimental que trobarem al Museu Viking Lofotr ens permet
reviure l’arquitectura vikinga: allà podrem entrar dins una casa comunitària que és una reproducció d’una
casa de Borg aixecada amb els mateixos materials de l’època en la que es va fabricar l’original. Serà com
realitzar un viatge en el temps. Diferents experts, abillats amb la roba i els complements que portaven els
genuïns víkings, mostren al viatger del temps -entre moltes altres activitats- com cuinaven, adobaven la
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pell o teixien. L'arqueologia experimental intenta reproduir tots els gestos, tècniques i els materials que
van ser emprats en altres moments del passat.
Finalitzada la visita al museu, dedicarem la tarda a buscar els grans ants en el seu hàbitat natural. En
aquests paratges no només hi trobem ants, són nombrosos els animals que hi viuen. La fauna que envolta
els pobles de pescadors actuals situats entre platges, penya-segats i fiords de somnis, és molt nombrosa.

La història d’aquests paratges, no obstant, amaga també els malsons de la Segona Guerra Mundial. En
aquest aspecte es recomana el visionat de la pel·lícula clàssica protagonitzada per Kirk Douglas, Richard
Harris i Ulla Jacobsson, “Els Herois de Telemark” (1965).
Durant el trasllat a Narvik podrem reflexionar sobre el que s’ha viscut i experimentat a la terra de les
balenes, els fiords, els víkings i els samis, la terra de les meravelles del Gran Nord.
Dia 07. 24/02. Evenes – Oslo – Barcelona

Direcció sud: del Gran Nord a Barcelona

Després d’esmorzar, a l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport per agafar el vol de tornada a Barcelona, via
Oslo.
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Preus *per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 2500€
Suplement per habitació individual: 300€
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en l’emissió): 50€
Grup
Màxim: 15 persones

Allotjaments prevists (o similars)

EVENES – Evenes Sure Hotel 3*
https://surehotelairport.com/
ANDENES – Hotel Andriken 3*
https://www.thonhotels.com/ourhotels/norway/andenes/thon-hotel-andrikken/
ILLES LOFOTEN - Nyvagar Rorbu Hotel 3*
www.classicnorway.no/hotell/nyvagar-rorbuhotell/
**cabanes per a 4 persones amb 1 habitacions + 1 bany

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 Noruega 18FEB” 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

Serveis inclosos
 Guia científic de l'expedició sobre el terreny (Jordi
Serrallonga).
 Autoria, assessorament i coordinació de la ruta
(Jordi Serrallonga).
 Bitllet d’avió, amb la companyia Air Norwegian,
Barcelona – Oslo – Evenes – Oslo – Barcelona, en
classe turista.
 Trasllat privat per carretera en furgonetes
privades, amb capacitat per a 7 persones.
 Ferri Sortland – Andenes.
 Estada de 6 nits en cabanyes i hotels esmentats,
en règim d’allotjament i esmorzar.
 Dos sopars a l’hotel d’Evenes.
 Visites guiades i excursions esmentades en el
programa.
 Totes les taxes aplicables a hotels i transport.
 Taxes governamentals pels serveis i despeses
d'eco per entrades a espais naturals.
 Propines.
 Assegurança d’assistència sanitària i de
cancel·lació fins a 3000 €.
 Documentació de viatge.

Amsterdam (AMS), 08:40

Amsterdam (AMS), 10:15
27-28 de maig 2022
Kilimanjaro (JRO), 20:40
Amsterdam (AMS), 08:15

Kilimanjaro (JRO), 19:35

Amsterdam (AMS), 06:55+1
Barcelona (BCN), 10:25

Serveis no inclosos
 Cap servei no detallat en l’apartat “serveis
inclosos”.
 Begudes en els àpats.
 Extres personals.
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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) No es requereix visat per entrar a Noruega, però ha de presentar un document d'identitat vàlid. Es recomana
portar DNI o passaport expedit per un estat membre de la Unió Europea.
4) Sanitat i vacunes: No hi ha cap vacuna obligatòria.
És important consultar amb l´organisme pertinent les vacunes recomanables.
Malaika Viatges pot informar-los de les vacunes obligatòries però és responsabilitat del viatger consultar un
professional metge.
Poden consultar les informacions oficials sobre vacunes a la web del Ministeri de sanitat i consum
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do
O a la web de gencat.cat o trucant a CatSalut 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.
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.
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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 al carrer París, 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.
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).

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

12

Noruega: Víkings, balenes i aurores boreals.
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 del organitzador
En cas que l´organitzador condicioni la viabilitat d´una oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim de
participants, i per no arribar a aquest nombre es produeixi la cancel·lació del viatge, l´usuari tindrà dret al total
reemborsament de les quanties anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat en concepte d´indemnització,
sempre que l´agència ho hagi notificat per escrit amb una antelació mínima de vint dies a la data de sortida. Tampoc
podrà reclamar indemnització quan la cancel·lació del viatge per part de l´agència es degui a motius de força major.
Son causes de força major les circumstàncies alienes a l´agència, anormals i imprevisibles les conseqüències de les
quals no haurien pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.
* Poden consultar la informació referent a recomanacions i requisits d´entrada, sanitaris i d’altres necessaris del país
o països a visitar en les següents pàgines web i telèfon : www.maec.es
Tel.: 91.379.97.00.
Protecció de dades
En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d´aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, del 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), en el moment de la recollida
de les seves dades Malaika Viatges li proporciona la informació bàsica respecte del seu tractament. Annexat a la
Condicions Generals disponibles en la nostre web podrà
obtenir la informació addicional. Igualment, l´informem que vostè té dret a accedir, a rectificar, a limitar el
tractament, a suprimir les seves dades i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, tal com s´explica en la
informació addicional, mitjançant comunicació a la següent adreça de correu electrònic malaika@malaikaviatges.com.
En tot cas, vostè podrà presentar una reclamació davant l´Agència Espanyola de Protecció de Dades especialment
quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets. L´adreça de l´Agència és C/ Jorge Juan 6, 28001,
Madrid, i la seva web www.agpd.es.
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.
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– 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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