Presentació
Totes les civilitzacions són fàcilment reconeixibles gràcies als seus monuments més emblemàtics: Mesopotàmia
pels ziggurats, Grècia pels seus temples, Roma pels seus fòrums... i Egipte per les seves piràmides. Si bé tot
viatge a Egipte inclou una innegociable visita a Saqqara i Gizeh, el món de l’arquitectura piramidal va molt més
enllà d’això. Les seves arrels es troben en els inicis mateixos de la història d’Egipte i la seva evolució és molt
més complexa i abasta molts més àmbits dels què ens podem imaginar. Va caldre que passessin segles durant
els quals es van donar canvis en la política, en la religió, en el pensament i en la societat que van fer possible
arribar a la fita gairebé miraculosa de la construcció de la Gran Piràmide. Durant el camí es van cometre errades
i encerts, canvis i innovacions, i totes han deixat petjada en els monuments. I també després de Gizeh es va
donar nous canvis que van afectar a les construccions piramidals fins al seu moment final. L’objectiu d’aquet
viatge és fer un recorregut per el major nombre de piràmides (algunes acabades d’obrir i d’altres obertes en
exclusiva per a nosaltres) seguint al màxim el criteri cronològic per descobrir l’origen, evolució i decadència del
monument més representatiu de la civilització egípcia i un dels més icònics de tota la història de la humanitat.
Professor especialista
Felip Masó
Llicenciat en Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona. La seva
especialitat és la Història Antiga i l'Arqueologia del Pròxim Orient. Com a arqueòleg
ha treballat amb la Universitat de Barcelona i de A Coruña a Síria, amb la Hebrew
University of Jerusalem i la Universidad Complutense de Madrid a Tell Hatsor (Israel)
i amb el Ministeri d’Antiguitats de Jordània a Jerash. És autor de nombrosos articles
sobre història antiga i arqueologia i autor dels llibres Grandes Civilizaciones:
Mesopotamia, de National Geographic (2013), Historia de la Antigua Persia. De Ciro
a Alejandro (DSTORIA, 2016) y La Tierra de Canaán (2018). Actualment treballa a
Arqueonet.net com a professor d'Història Antiga i com a guia cultural de viatges.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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Programa detallat
Dia 1. Barcelona – El Caire

Heliòpolis, la ciutat del Sol
Presentació a l'aeroport de Barcelona on ens trobarem amb el nostre professor per sortir en vol directe
amb destinació El Caire per iniciar el nostre viatge. L’antiga Heliòpolis, la ciutat del sol, serà la nostre base
d’operacions durant tota la nostra estada; i no podria ser d’una altra manera, tenint en compte que el
recorregut que avui iniciem ens acabarà portant directament cap al sol.
Dia 2. Saqqara (I)

Una escala cap al cel
Les visites d’avui ens donaran l’oportunitat de fer un ampli repàs als primers mil anys de la història de les
piràmides sense moure’ns del mateix lloc, la necròpolis de Saqqara. Aquí va ser el lloc triat pels faraons
de les dues primeres dinasties per construir-se les seves tombes, al mateix temps que encara ho feien
també a Abydos, al seu lloc d’origen, a l’Alt Egipte. Però quan finalment la capital es va establir a Menfis,
al llarg de tot el Regne Antic (dinasties III-VI) els faraons van utilitzar l’extensa zona de Saqqara per
enterrar-s’hi. Tot seguint la cronologia, començarem visitant la part nord de la necròpolis amb
l’espectacular recinte de Djeser, on per primera vegada apareix l’arquitectura monumental en pedra a
Egipte. La forma esglaonada de la seva piràmide obeeix al fet que en aquest primer moment, el pensament
funerari apuntava al cel no al sol; després de la mort del faraó, aquest es vinculava amb les estretes
circumpolars del nord, per la qual cosa necessitava pujar al cel, i què millor que una escala gegant per
aconseguir-ho! Tindrem la gran sort de poder visitar tant la piràmide per fora com dins, gràcies a les
recents obertes cambra funerària així com també a la tomba sud. Passejarem també per tot el seu recinte
funerari i, un cop fora, per entre l’extens camp de mastabes, entrant a alguna de les més icòniques, i
també visitarem el petit però interessant Museu d’Imhotep.

A continuació ens traslladarem a la part sud de Saqqara per inspeccionar unes piràmides que pràcticament
mai es visiten i per les quals es requereix un permís especial del Servei d’Antiguitats. Començarem per
l’anomenada Mastaba del Faraó, la piràmide de Shepseskaf (IV Dinastia), el successor de Micerí. La
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
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seva tomba és una de les més intrigants de tot Saqqara, tant pel lloc escollit, com per la seva curiosa
forma; diverses teories han sorgit al respecte, tot i que cap de concloent; intentarem donar la nostra
particular explicació.

Seguint a Saqqara sud, a continuació anirem a veure la piràmide de Djedkare (V Dinastia) i les
piràmides de Pepi I, Merenre i Pepi II (VI Dinastia), on es van descobrir per primera vegada els
Textos de les Piràmides. Si bé aquests monuments han estat malmesos al llarg del temps, el poder veure
el seu aspecte constructiu interior ens permet veure la progressiva pèrdua de qualitat de l’arquitectura
piramidal en una època en la que el ritualisme i l’uniformisme es va imposar a la monumentalitat.

Retorn a l’hotel i allotjament.
Dia 3. Meidum – Dashur

Una rampa cap al sol

Si bé ahir vam tenir ocasió de fer una introducció al món piramidal a partir de la visita en un sol dia a
diferents piràmides del tot el Regne Antic, a partir d’avui dedicarem cada dia a visitar els monuments d’una
sola dinastia per poder veure en detall tots els canvis que s’anaven produint en l’evolució de la història, el
pensament i la construcció. Així, després d’haver vist el model esglaonat de la III Dinastia, a partir de la
IV el paradigma funerari va canviar i ara el faraó no es vinculava amb el cel nocturn, sinó amb el sol diürn;
per tant, ja no necessitava una escala sinó una rampa que el portés directament cap a ell. Així van
començar a aparèixer les primeres piràmides de cares llises. Al principi de la IV Dinastia, Huni, pare
d’Esnofru, encara va seguir el model esglaonat a la seva piràmide de Meidum, lloc de la nostra primera
visita. Si bé el seu fill va manar recobrir-la i dotar-la de cares llises, la pèrdua d’aquest revestiment permet
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
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veure el nucli esglaonat original. Aquí a Meidum també entrarem a la Mastaba 17, i ho farem pel mateix
lloc que milers d’anys enrere ho van fer els lladres i fins i tot podrem veure in situ la mateixa maça de
fusta que van deixar per mantenir el sarcòfag obert mentre el saquejaven.

Esnofru va ser el primer rei en iniciar la des del principi unes piràmides de cares llises, i ho va fer a
Dashur, on va aixecar dues, la Piràmide Romboïdal i la Piràmide Vermella. Un probable error en la
primera va portar a la necessitat de construir la segona, si bé hi ha altres hipòtesis que explicarem un cop
ens hi trobem al davant. El canvi de pensament no va afectar tant sols a la forma exterior de la piràmide;
també la resta del complex funerari va patir importants modificacions, com tindrem ocasió de veure i de
comentar. De nou, la recent obertura de la piràmide romboïdal s’uneix a la ja oberta piràmide vermella
podent així entrar a l’interior i veure tant les cambres funeràries com la construcció de d’unes fantàstiques
falses cúpules.

Retorn a l’hotel i allotjament.
Dia 4. Gizeh – Museu d’El Caire

Quèope i el màxim apogeu de les piràmides
Amb Esnofru va arribar l’era de les grans piràmides que va tenir el seu moment més àlgid sota el seu fill
Quèope, artífex de la més gran piràmide de tots els temps. Aquest dia el dedicarem en exclusiva a visitar
les piràmides de Quèope, la del seu fill Quèfren i la del seu net Micerí. Entrarem a les dues primeres
i veurem i estudiarem Gizeh com poques vegades s’ha fet, inspeccionant detalls que normalment no es
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
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veuen, inspeccionant les restes de rampes utilitzades en la seva construcció visitant les canteres i fins i
tot també el poblat dels treballadors, en una vista gens freqüent però imprescindible, ja que és impossible
pensar i estudiar les piràmides sense tenir present tota la logística que hi havia al darrera. Aquesta visita
ens acostarà a la vida diària de la gent que va construir durant anys les tombes dels seus senyors i ens
adonarem que tant impressionant va ser la capacitat de gestió i administració requerides per a la
construcció de la piràmide, com la piràmide en si mateixa.

D’altra banda, amb l’ajuda de les darreres descobertes tant arqueològiques com textuals, podrem acostarnos una mica a l’etern debat de com es van construir les piràmides.
Per la tarda ens acostarem al Museu del Caire, on podrem acabar de completar, amb l’ajuda d’algunes
peces seleccionades, les explicacions fetes al llarg del viatge. Segurament aquesta serà la nostra darrera
visita a aquest museu, a l’espera de la imminent inauguració de la nova seu del Grand Egyptian Museum
(GEM) a Gizeh.
Dia 5. Saqqara (II) – Abusir

Ritualisme vs monumentalitat
Si ahir vam veure que durant la IV Dinastia els faraons havien aconseguir assolir un poder inimaginable
que els feia capaços d’erigir les que van esdevenir les obres d’arquitectura més grans de la humanitat
durant mil·lennis, el contrapunt va arribar amb la V i VI Dinasties, quan des del món sacerdotal van voler
recuperar el poder que havien anat perdent davant l’autoritat única. La manera de fer-ho va ser amb la
imposició d’un marcat ritualisme que feia imprescindible la seva presència per a la correcta superació de
la mort i el poder gaudir de la vida eterna, visible en la inscripció, per primera vegada, dels Textos de les
Piràmides a l’interior de les cambres funeràries. A nivell monumental, aquest ritualisme també va venir
marcat per una gran disminució en la mida de les piràmides fins a aconseguir una total estandardització,
juntament amb la introducció d’un nou edifici, els Temples Solars, que pretenien retornar al Sol el seu
protagonisme usurpat pel darrers faraons.
Amb la visita de nou a Saqqara, podrem entrar a les piràmides d’Unis (V Dinastia) i Teti (VI Dinastia)
per admirar aquests textos sagrats escrits amb uns jeroglífics exquisits, i també veure la piràmide
d’Userkaf (V Dinastia).
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
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Però també visitarem de forma excepcional i amb un permís especial del Servei d’Antiguitats Egipci la
necròpolis d’Abusir, on es troben les piràmides de la V Dinastia corresponents a Sahure, Neferikare,
Raneferet i de la reina Khentkawes, així com aquests nous Temples Solars de Niuserre i Userkaf
la visita dels quals ens permetrà conèixer millor com eren aquests monuments i les semblances i
diferències que tenien respecte a les piràmides.

Retorn a l’hotel i allotjament.
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Dia 6. Fayum – Hawara – Lahun

L’ocàs de les piràmides

El darrer dia de visites ens portarà cap a l’Oasi d’El Fayum, un lloc extraordinari que va gaudir d’un gran
impuls sota els faraons del Regne Mig. Aquests, assentats a la capital d’Itxi Taui situada just en front, van
voler aprofitar el potencial econòmic de la zona, duent a terme importants obres hidrològiques i de
condicionament agrícola. El costum d’enterrar-se just a l’altra banda de la seva capital va fer que en
aquesta zona es construïssin algunes de les darreres grans piràmides d’Egipte (Dinastia XII), en un intent
de continuar amb una arquitectura funerària que ja tenia els dies comptats.

En primer lloc, ens acostarem al complex d’Amenemhat III a Hawara per veure la seva piràmide i
temple funerari, el famós “laberint”, i després anirem a visitar el la piràmide de Senusret II a Lahun
(oberta el 2019 per primera vegada al públic). Aquestes dues piràmides tenen poc a veure amb les
majestuoses piràmides del Regne Antic, però són tant o més interessants que aquelles per les
particularitats que presenten. El primer que crida l’atenció és que estan construïdes amb tovot, donant un
aspecte fantasmagòric a la vegada que romàntic, convertint-les en un gegant recordatori d’una glòria
passada. Però sobretot és la presència de múltiples tombes, capelles, passadissos i sales falses tant en els
seus complexes funeraris com en el seu interior el què va fer que ja des d’època clàssica fossin batejades
com a “piràmides laberíntiques”, convertint-se així en el prototip de les pel·lícules de piràmides amb
cambres i passadissos secrets, trampes... Durant la visita, intentarem desvetllar què s’hi amaga de veritat
en tot això.
Retorn a l’hotel i allotjament.
Dia 7. Caire – Barcelona

Retorn a casa

A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport i retorn en vol directe cap a Barcelona.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
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Preus *per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 2600 €
Suplement per habitació individual: 350 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 195 €

Allotjaments previstos (o similars)
•

EL CAIRO: HOTEL SHERATON 5*
www.marriott.com/hotels/travel/caisisheraton-cairo-hotel-and-casino /

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 Piràmides d’Egipte” 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.
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

2 de setembre de 2022
Barcelona, 16.25h

El Caire, 20.35h

8 de setembre de 2022
El Caire, 11.05h

Barcelona, 15.25h

Serveis inclosos
• Professor-acompanyant d’Arqueonet des de
Barcelona: professor Felip Masó
• Guia local acompanyant privat de parla
espanyola, durant tot el itinerari
• Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida
pel guia especialista d’Arqueonet.
• Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec
del guia especialista d’Arqueonet (en llengua
castellana quan la situació ho requereixi)..
• Dossier de viatge en format digital a càrrec
d’Arqueonet (en llengua castellana).
• Bitllet d’avió amb la companyia EgyptAir,
Barcelona – El Caire – Barcelona, en classe
turista
• Estada de 6 nits en hotels categoria indicada,
en base allotjament i esmorzar.
• Un sopar i cinc dinars a restaurants locals
• Visites detallades al programa en privat i
entrades a monuments segons itinerari.
• Dos permisos d’apertura de dos jaciments
tancats: Abu Sir y Sakkar Sur, en privat
exclusiu.
• Propines
• Visat
• Assegurança d’assistència sanitària 25000€ i
cancel·lació fins a 3000€
• Guia i dossier de viatge.
•
Serveis no inclosos
• Begudes als àpats.
• Extres personals.
• Qualsevol servei no detallat al programa.
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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.
2) Qualsevol canvi en relació amb el passaport o el DNI (pèrdua, renovació…) haurà de comunicarse a Malaika Viatges, S.L. abans de la data d´inici del viatge.
3) Per poder entrar a Israel el PASSAPORT ha de tenir una vigència mínima de 6 mesos contats a
partir de la data prevista de sortida d´Israel i ha de tenir tres pàgines en blanc, recomanable no
portar els segells de: Iran – Iraq – Sudan - Síria i Afganistan.
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).
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
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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 Enric Granados, 114 1er 2a B - 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”.
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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.
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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.
– 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
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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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