Presentació
Els nabateus són coneguts arreu del món per la seva espectacular capital, Petra; però en realitat, el regne
dels nabateus s’estenia molt més enllà de Petra i fins i tot de les fronteres de l’actual Jordània. Pel sud va
arribar a dominar tota la Península de Sinaí; pel nord va arribar fins a Damasc, i per l’oest fins a Hegra, a
Aràbia. Fins ara, només era possible visitar els límits sud i nord, però ara, per primera vegada, podrem
visitar també el límit oriental, Aràbia, que a més a més va ser el bressol d’on van sortir les tribus dels
nabaiot que poc després donarien lloc a un dels regnes més rics d’Orient. Aquest viatge és una oportunitat
única per conèixer els orígens i desenvolupament dels nabateus i també per acostar-se, per primera
vegada, a un país increïble com Aràbia que acaba d’obrir les seves portes i a on podrem contemplar
impressionants espais naturals i restes arqueològiques i històriques de gran importància pel coneixement
de la història d’Orient
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 en publicacions
com ara National Geographic, Sapiens, Arqueo, Història i Vida, i autor dels llibres
Grandes Civilizaciones: Mesopotamia, (National Geographic, 2013), Historia de la
Antigua Persia. De Ciro a Alejandro (DSTORIA, 2016) y La Tierra de Canaán (Salvat, 2018). Actualment
treballa a Arqueonet.net com a professor d'Història Antiga i com a guia cultural de viatges.
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Aràbia i Jordània. A la recerca del regne nabateu.
Programa detallat
Dia 1. Barcelona – Frankfurt – Riad

Rumb als orígens dels nabateus

Presentació l’aeroport de Barcelona, on ens trobarem amb el nostre professor per agafar el vol amb
destinació Riad via Frankfurt, iniciant doncs el nostre viatge als orígens de la terra dels nabateus. Arribada
i trasllat al nostre hotel.
Sopar i allotjament. Nit a Riad.
Dia 2. Riad – Sakaka

Del passat al present
Riad, el "jardí", situat en un altiplà desèrtic al cor del país, només era un poble abans que la família Saud
s'hi instal·lés i el convertís, l'any 1932, en la capital del país. Ofereix al visitant contrastos sorprenents.
Gratacels emblemàtics i centres comercials gegants conviuen amb un centre històric més antic dominat
per les torres d'argila de Fort Masmak.
Al matí ens dirigirem cap a a Diriyah*, la primera seu del poder de la família Saud i bressol del primer
estat saudita quan el 1745 la ciutat va ser designada capital del país, assentant així les bases del que més
tard seria una Aràbia Saudita unificada. Ubicada en un oasi a la regió d’al-Najd, els murs corbats de tova
de la fortalesa de Diriyah van albergar una vegada una pròspera ciutat del desert, tota una potència en
cultura i comerç, punt de trobada històrica de pelegrins i comerciants. Finalment Diriyah va caure a finals
de 1818 i va cedir el títol de capital de la nació al proper assentament de Riad.
D’aquesta primera i humil arquitectura a les afores de Riad, tornarem al centre per pujar a una de les
icones de l’skyt line de la ciutat, l’Sky Birge un gratacels amb una passarel·la a 300 m d’alçada, que
ofereix una vista espectacular de la capital saudita.
Després de dinar, ens dirigirem cap al Museu Nacional, un edifici modern del 1999 la forma i el color
del qual recorden les dunes del desert que envolta Riad. Les seves importants col·leccions recorren tota
la història del país, des de l'època pre-islàmica fins a la unificació del regne pel rei Abd al-Aziz a principis
del segle XX, si bé nosaltres ens centrarem de manera més particular en les restes i objectes arqueològics.
Al costat, també s’hi troba el Palau Murabba, construït pel rei Abdulaziz entre el 1936-1945 i destinat a
ser una residència familiar i cort del rei.

*(Visita pendent de confirmar obertura). Sopar i allotjament a l’hotel. Nit a Riad.
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Dia 3. Sakaka – Al-Jawf – Jabal Burnous – Al Rajajil – Sakaka

Explorant la regió d’Al-Jawf

A primera hora del matí, visitarem el casc antic on es troba Fort Masmak, una vasta ciutadella d'argila i
fang sec de l’any 1865 i que originàriament va servir com a caserna per a les guarnicions que protegien
la ciutat, després com a dipòsit de municions i finalment com a presó. A continuació ens dirigirem cap al
basar de Dira, famós per la seva varietat d'objectes antics de coure i llautó, com ara punyals de plata,
joies beduïnes de plata i vestits, i amb l’olor de sàndal que ens acompnaya des de la mateixa porta
d’entrada.
Tot seguit ens dirigirem cap a l'aeroport per volar cap a Al-Jawf (14:50h-16:35h), al nord-oest del país,
una zona de contacte entre les cultures mediterrània i asiàtica i, per aquest motiu, de gran importància
en la història d'Aràbia i del Pròxim Orient antic. La seva capital, Sakaka, va ser un pròsper oasi des de
l'època nabatea abans de convertir-se en un important centre comercial per a les tribus beduïnes del nord
d'Aràbia.
A la tarda visitarem el castell de Qalat Za'abal ubicat sobre un potent aflorament rocós des del qual es
dominava la ciutat. El castell, de més de 400 anys, té una història anterior que ens permetrà començar a
parlar dels nabateus, ja que la fortalesa va ser construïda sobre un assentament nabateu, tal i com ho
demostra la construcció del proper pou Bir Saisra, excavat per ells quan dominaven els passos
caravaners de la zona.
A continuació, partirem per explorar diversos jaciments protohistòrics que testimonien l’antiga presència
humana a la regió. Començarem per les pintures rupestres antropomòrfiques del jaciment de Jebel
Burnus, datades en el s. VI aC, i després ens remuntarem molt més enrere en el temps, fins al Neolític
(VI-V mil·lenni aC) per descobrir Al Rajajil, un jaciment misteriós format per agrupacions de 2 a 10
pedres dretes clavades a terra i que des de la distància semblen homes (d’aquí el nom d’Al Rajajil, els
homes) del qual han plantejat moltes preguntes... Hi ha fins a 50 conjunts de columnes que acostumen a
fer més de 3 m d’alt i que per alguns són les restes d’un temple datat en el IV mil·lenni aC, però per
d’altres encara són un misteri al que intentarem donar resposta.

(La visita a Jebel Burnus està pendent de confirmar obertura). Sopar i allotjament a l’hotel. Nit a Sakaka.
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Dia 4. Sakaka – Dumat Al-Jandal – Jubbah – Ha’il (420 km)

Seguint les petjades de Gertrude Bell

El matí es dedicarà a Dumat Al-Jandal, situat a la cruïlla dels camins de caravanes que travessaven la
Península Aràbiga i esmentat des del segle VIII aC als annals dels reis assiris i més tard als textos nabateus
i romans. Investigacions arqueològiques recents han revelat una presència humana allà des del neolític, i
no és d’estranyar, ja que la presència d’un exuberant oasi va permetre un ràpid assentament humà i el
seu desenvolupament. La creació d’un complex sistema hidràulic de pous, canals i túnels subterranis, els
qanats, va permetre l’expansió de l’aigua i el creixement urbanístic, fins a convertir-se en un important
centre. Descobrirem la seva imponent muralla, probablement aixecada en època nabatea i romana, abans
d'entrar al seu cor medieval construït amb pedres seques i dominat per la fortalesa de Qasr Marid. A
sota, la mesquita d'Omar, erigida al segle VII, és una de les més antigues del món, i ens permetrà
parlar del sorgiment de l’Islam i del desenvolupament arquitectònic d’aquest edifici sagrat.
Tot seguit, el nostre camí ens portarà per part del desert de Nafud, famós per la seva duresa, però
també per la seva bellesa, i és que en aquest erm de sorra vermella, el vent dóna a les altes dunes forma
de mitja lluna i també es poden apreciar afloraments de pedra sorrenca amb formes estranyes esculpides
per l'erosió. Aquest va ser el desert explorat per la famosa Gertrude Bell i que li va permetre conèixer als
més importants líders tribals del moment, episodi clau en el tarannà polític de la història recent d’Aràbia i
de tot el Pròxim Orient. Per gaudir al màxim, farem una excursió amb 4x4 per les seves magnífiques
dunes.
Arribats a Jubbah visitarem el jaciment rupestre més famós de l'Aràbia Saudita. Situat a la serralada de
Jebel Umm Sinman "muntanya de dues gepes de camell", Jubbah dominava durant el Neolític un llac que
proporcionava aigua dolça als animals i a les persones; l’oasi actual, és la resta que queda d’aquell llac.
Els petròglifs de Jubbah, uns dels millors de tot Orient i Àfrica, inclouen una varietat de figures masculines
i femenines en diferents activitats i ens aporten informació social, econòmica i cultural de l’època. D’altra
banda, les escenes de caça documenten l'ampli ventall d'animals adquirits durant la fase humida de
l'Holocè, així com l'armament i les estratègies emprades.

Finalment, arribarem així a Ha’il, on hi passarem la nit
Sopar i allotjament a l’hotel. Nit a Ha’il.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
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Dia 5. Ha’il – Jubbah – Al-'Ula (440 km)

A través del Nafud

La seva posició central de Ha’il -a l'altiplà del Nejd- i els seus nombrosos pous alimentats per l'aigua de
les muntanyes veïnes, van fer d'Ha’il una gran escala en les rutes de caravanes de l'època pre-islàmica. Al
segle XIX, la ciutat era la capital d'un poderós emirat controlat per la família Al-Rashid, rival d'Al-Saud fins
a la creació del regne saudita. Gaudint d'una posició estratègica, Ha’il estava protegit per tres fortaleses.
Visitarem des de fora la més antiga (segle XVII) de les tres, la fortalesa d'A'arif, edificada sobre una
roca des de la qual tenim una magnífica vista de la ciutat. Construïda amb fang i argila, no tant sols era
una espai on s’allotjaven soldats, sinó que també comptava amb una zona residencial, una mesquita,
magatzems i banys que permetien passar llargs mesos als qui s'hi refugiaven. Passarem per davant de la
fortalesa d'Al-Qishlah construïda a la dècada de 1940 pel príncep Abd al-Aziz Ibn Saud, un palau de
fang de dos pisos amb llargs murs puntejats per vuit torres de vigilància
Continuant la nostra ruta per les grans extensions de sorra del desert de Nafud, ens dirigirem cap a Al'Ula i abans d’arribar podrem gaudir de la vista de les espectaculars formacions rocoses del desert.
Sopar i allotjament a l’hotel. Nit a Al-'Ula.
Dia 6. Al-'Ula - Hegra - Dedan - Al Ula

Madain Saleh i l’esplendor nabateu d’Aràbia
Avui ens passarem el dia a la regió d’Al-'Ula, zona d’oasis i cruïlla de caravanes comercials i, després de
la conquesta musulmana, una escala de gran importància en la ruta de pelegrinatge de Damasc a la Meca
on les caravanes de pelegrins s’aturaven per comprar menjar i aigua i prosseguir el seu camí.
Durant el matí visitarem el que sens dubte és el més espectacular jaciment arqueològic d’Aràbia, Hegra,
a Madain Saleh. Es tracta d’un enclavament nabateu de gran importància format per més de 100 tombes
perfectament conservades. Hegra era la frontera més oriental del regne Nabateu en el canvi d’era i aquest
assentament controlava l’intens i riquíssim tràfic comercial de les milers de caravanes de camells que,
carregades amb munts grans de pebre, arrel de gingebre, sucre, cotó, encens i mirra passaven per Hegra,
camí de Petra, la Mediterrània, Egipte, Síria o Mesopotàmia. Les tombes presenten les típiques formes
nabatees, amb influències decoratives i arquitectòniques assíries, egípcies, fenícies i hel·lenístiques, i estan
esculpides tant en petites carenes com en blocs aïllats de més de 20 metres d’alçada en mig del desert,
oferint un espectacle sensacional. Aquí també es troba el petit Siq, el principal lloc de culte de la necròpolis,
que ens acostarà més a les pràctiques religioses dels nabateus. Les nombroses inscripcions que trobem
escrites en llengües lihyanita, tamoudeana, nabatea, grega o llatina també ens permetran conèixer la
història del lloc, des d’abans dels nabateus i fins després. El jaciment acaba d’obrir-se al turisme per
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
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primera vegada a la història, per la qual cosa tindrem ocasió de ser uns dels primers grups en veure
aquestes meravelloses construccions i estendre el nostre coneixement sobre els nabateus més enllà de
Petra.

A continuació avançarem en la història per visitar el nucli antic d'Al-Ula els orígens del qual es remunten
al segle VII i que va estar habitat fins a principis del segle XX. Passarem pel laberint dels seus carrers
estrets i ombrejats, envoltats de cases de maó de fang, la planta baixa de les quals s'utilitzava per a
l'emmagatzematge i recepció mentre que el primer pis estava reservat per a ús privat. El nucli antic està
dominat pel petit fort de Musa Ibn Nusayr, fundat inicialment pels lihyanites, un dels diversos regnes
aràbics de la segona meitat del I mil·lenni aC, poble del qual també coneixerem la seva capital, Dedan,
actual Khuraybah, erigida al peu dels penya-segats de Jebel Ath-Thumayd. La seva situació estratègica i
els seus abundants recursos hídrics subterranis la van convertir en una ciutat de gran importància jugant
un paper principal com a enllaç entre les civilitzacions del sud d'Aràbia i les civilitzacions del nord. Va
romandre un centre important des de l'antiguitat fins al segle I aC, quan la seva importància va disminuir
al convertir els nabateus a Meda'in Saleh com a segona ciutat del seu regne. Prop de Dedan hi ha
magnífiques tombes rupestres minees tallades a les muntanyes que estan decorades amb bells motius
geomètrics i per tota la zona i espacialment a Jabal Ikhmah també es veuen moltes inscripcions en
escriptures dedanites, minees, lihyanites, thamuques i nabatees com a prova de com de transitada va ser
aquesta zona des de l’antiguitat.
Poc abans de la nostra sortida, visitarem també la la roca de l'elefant, Jabal Al-Fil. L'erosió ha donat
a aquest espectacular aflorament de pedra sorrenca de més de 50 metres d'alçada -envoltat de centenars
de monòlits- la forma d'un elefant gegant la trompa del qual toca el terra, una bella imatge a la llum del
sol ponent.
Molt a prop del lloc hi ha les ruïnes de l'estació Hejaz No.21, una de les etapes de la línia de ferrocarril
construïda pels otomans el 1900 per enllaçar Damasc amb Medina en tres dies, en comptes dels quaranta
dies per tornar en camell. Aquesta visita ens recordarà l’episodi de T.E. Lawrence quan, lideraran la revolta
àrab, va destruir aquesta línia ferroviària durant la 1ª Guerra Mundial.
Sopar i allotjament a l’hotel d’Al-'Ula. Nit a Al-'Ula.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
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Dia 7. Al-'Ula – Tayma – Tabouk

Dels deliris de Nabònid a la caiguda de Babilònia
Avui ens desplaçarem fins a Tayma, un dels assentaments més antics del Regne de l'Aràbia Saudita, i
fins i tot de tota la Península Aràbiga, tal i com demostra la troballa d’un os de fa 90.000 anys. Però sens
dubte, la importància de Tayma radica en un temps molt més proper, primer quan els assiris rebien tribut
de les seves gents un cop annexionada al seu imperi als s. VIII-VII aC, i després, sobretot, en època del
darrer rei babilònic, Nabònid, que va passar-se aquí els seus darrers 5 anys de regnat després d’haver
abandonat Babilònia. Les raons d’aquesta marxa no estan clares; nosaltres mirarem d’esbrinar-les, però
el què sí que està clar és que el seu abandó de Babilònia va facilitar la conquesta de Cir el Gran, donant
lloc al naixement de l’imperi persa. L'antic oasi de Tayma estava protegit per un mur compost de 4
quilòmetres de llarg que es creu que va ser construït per Nabònid i encara és visible.
A Tayma també podrem visitar el pou de Haddaj, construït pel propi Nabònid i que fins fa poc encara
estava en ús amb el mateix mecanisme tradicional. A només 200 metres a l'est del pou de Haddaj hi ha
el palau del governador de Tayma (Al Radham), un fort de maons de fang típic de l'estil Nejdi,
encara que els seus fonaments de pedra podrien ser més antics, ja que no és estrany veure ruïnes d'edificis
antics que s'utilitzen per a construccions posteriors.
A les afores de Tayma es troba el Palau d'Al-Hamra, un edifici de pedra aixecat al final d'una carena
rocosa baixa que domina el lloc d'un antic llac. La ceràmica trobada al lloc indica que aquest palau
probablement es remunta al segle VI aC quan Nabònid, darrer rei de Babilònia, va conquerir la ciutat-oasi
i podria ser el lloc on el mateix rei s’allotgés durant la seva llarga estada. Està dividit en tres trams, un
d'ells destinat al culte, i els altres dos al servei dels residents del palau, el segon de forma quadrada, i el
tercer una sèrie de murs que es col·locaven ortogonalment.
Després de la visita, farem ruta fins a Tabouk.

Sopar i allotjament a Tabouk. Nit a Tabouk
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Dia 8. Tabouk - Wadi Rum

Wadi Rum, l’escenari de Lawrence i la revolta àrab
Sortida cap a Jordània des de Tabouk, arribada a la frontera i després dels tràmits duaners, agafarem la
carretera que porta a la frontera amb Jordània. Després dels tràmits, i ja a Jordània, arribarem a l’imponent
desert de Wadi Rum, que té un dels paisatges més excepcionals del món: muntanyes immenses de
canons estrets i dunes vermelloses encara habitades per tribus beduïnes, fan de Wadi Rum un lloc
meravellós i únic. Serà una tarda d’aventura en vehicles 4x4 que ens permetran explorar els punts més
destacats d’aquest indret espectacular.
Tot seguit agafarem la carretera que porta a la frontera amb Jordània. Després dels tràmits, i ja a Jordània,
arribarem a l’imponent desert de Wadi Rum, que té un dels paisatges més excepcionals del món:
muntanyes immenses de canons estrets i dunes vermelloses encara habitades per tribus beduïnes, fan de
Wadi Rum un lloc meravellós i únic. Serà una tarda d’aventura en vehicles 4x4 que ens permetran explorar
els punts més destacats d’aquest indret espectacular.

Després de dinar en un restaurant local ens traslladarem fins a un campament d’estil beduí. Passarem la
nit sota la llum de les estrelles.
Sopar i allotjament al campament. Nit al Wadi Rum
Dia 9. Wadi Rum - Petra (280 km)

Camí de Petra

Des del Wadi Rum remuntarem cap al nord fins arribar a la regió de Petra, on visitarem primer “la Petita
Petra”, i també un dels jaciments neolítics més antics del Pròxim Orient, Jebel al Beida. Després de
dinar, tindrem ocasió de visitar el Museu de Petra per anar fent boca de cara a la visita que farem demà.
Sopar i allotjament a Petra. Nit a Petra.
Dia 10. Petra

La Vuitena Meravella
Aquesta impactant ciutat, excavada per complet dins les roques, fou fundada pels edomites durant el
segle VII aC i fou ocupada per la tribu dels nabateus al segle VI aC. Aquests últims la van convertir en
una ciutat cabdal en diferents rutes comercials. Entre els anys 64 i 63 aC. La ciutat va ser conquerida
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
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pels romans i passà a formar part d’una de les seves províncies. Al segle VIII la ciutat fou abandonada i
no va ser fins l’any 1812 que l’explorador suís Johann Ludwig Burckhardt la va redescobrir al món
occidental.
Entrarem per l’estret canó del Siq i visitarem els principals monuments, entre els quals destaca El Tresor
o Al-Khazneh, que s’eleva, imponent, sobre la roca rogenca tant característica d’aquesta ciutat mil·lenària.
També veurem temples, sales funeràries, tombes excavades a les roques i el gegantí Monestir, al qual s’hi
accedeix pujant uns 900 esglaons. Des d’allà podrem gaudir d’unes vistes espectaculars del panorama que
ofereix la ciutat de Petra.

Sopar i allotjament a l’hotel. Nit a Petra.
Dia 11. Petra – Mar Morta

Mar Mort, sensacions úniques a -400m
Avui ens desplaçarem fins el punt més baix de la Terra, a més de 400 metres sota el nivell del mar: la
Mar Morta, amb una concentració de sals extrema i unes excepcionals propietats curatives reconegudes
des de fa més de 2000 anys, ens permetrà viure una jornada de bany i descans en un entorn natural
d’una bellesa gairebé surrealista; la millor manera de posar punt i final al nostre viatge.
Sopar i allotjament a la Mar Morta.

Dia 12. Mar Morta – Amman – Barcelona

Retorn a casa

A l’hora indicada ens desplaçarem cap a l’aeroport d’Amman on agafarem el vol de tornada cap a Barcelona
via Frankfurt, deixant enrere imatges de deserts, oasis, ciutats i experiències que ja no s’esborraran.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net
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Preus per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 5980 €
Suplement per habitació individual: 1200 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 420 €
Grup
Màxim: 15 persones

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 Aràbia-Jordània” 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

07 d’octubre de 2022
Barcelona (BCN) 08:00
Frankfurt (FNK) 13:00

Frankfurt (FNK) 10:10
Riad (RYA) 19:55

19 d’octubre de 2022
Amman (AMN) 03:25
Frankfurt (FNK) 09:50

Frankfurt (BCN) 07:00
Barcelona (BCN) 11:50

Allotjament previst (o similar)


RIAD: RADISSON BLU 5*:
www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-riyadh



SAKARA: AL NUSL HOTEL 5*
http://alnusl-hotel.com/About.htm



HA’IL: GOLDEN TULIP 4*
https://hail.goldentulip.com/en-us/



AL –‘ULA: SAHARY RESORT
http://www.saharyalularesort.com/



TABUK: SWISS INTERNATIONAL 4*
https://swiss-international-tabuk.booked.mx/



WADI RUM: SUN CITY CAMP
https://www.suncitycamp.com/



PETRA: MOVENPICK RESORT
https://www.movenpick.com/en/middleeast/jordan/petra/resort-petra/overview/



MAR MORTA: MOVENPIK RESORT AND SPA
https://www.movenpick.com/en/middle-east/jordan/deadsea/resort-dead-sea/overview/

Serveis inclosos
 Professor-acompanyant especialista des de
Barcelona: Felip Masó Ferrer
 Dossier de viatge en format digital a càrrec del
professor especialista d’Arqueonet (en castellà).
 Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida pel
guia especialista.
 Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec del
professor acompanyant (en llengua castellana
quan la situació ho requereixi).
 Guia local de parla anglesa a Aràbia i castellana a
Jordània
 Bitllet d’avió amb la companyia Lufthansa
Barcelona– Frankfurt – Riad i Amman – Frankfurt
– Barcelona en classe turista.
 Vol intern Riad – Al-Jawf
 Estada de 12 nits ens els hotels detallats o
similars en règim de pensió completa
 Visites detallades al programa en privat i entrades
a monuments segons itinerari.
 Recorregut al desert de Nafud en vehicle 4x4,
ocupat per 4 persones.
 Propines
 Assegurança d’assistència sanitària (60000€) i
cancel·lació fins a 7000€
Serveis no inclosos
 Taxes d’aeroport.
 Begudes.
 Cap servei no especificat a l’apartat anterior.
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CONDICIONS DE RESERVA I PAGAMENTS
Pagaments
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.
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.
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
En el moment de la formalització de la reserva haurà de lliurar-se una còpia escanejada del PASSAPORT.
Qualsevol canvi en relació amb el PASSAPORT haurà de comunicar-se a Malaika Viatges, S.L. abans de la
data d´inici del viatge.
Per poder entrar a ARABIA I JORDANIA cal PASSAPORT amb una validesa superior a 6 mesos desprès de
la data de tornada. Visat obligatori pels ciutadans de la Unió Europea.
Des de setembre de 2019, Aràbia Saudita ha obert les portes a visitants de tot el món gràcies al seu
programa de visat electrònic. Els visitants poden obtenir un visat d’entrada múltiple vàlid durant un any i
que els permet romandre al país durant un període de fins a 90 dies.
El passaport no pot tenir el visat d’Israel.
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).
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Notes
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.
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 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, 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
Tèl.: 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
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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.
Malaika Viatges

Rebut - El viatger
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