Presentació
Aquest viatge ofereix una oportunitat única a tots els viatgers que busquin conèixer amb profunditat els
dos grans protagonistes de la Patagònia Argentina: les glaceres i les balenes. El nostre itinerari ens
descobrirà els indrets més paradigmàtics, des de la porta a l'Antàrtida -Terra del Foc-, passant per les
grans glaceres -El Calafate-, fins a les colònies de balenes de Península Valdés i els museus de ciències
de Trelew, La Plata i Buenos Aires.
Seguint la pista d’insignes naturalistes i personalitats destacades (tals com Robert FitzRoy, capità del HMS
Beagle o Francisco Pascasio Moreno, gran estudiós de la geografia austral), ens endinsarem en el territori
del Parc Nacional de Tierra de Fuego, lloc on encara es conserven les restes arqueològiques dels
assentaments que van pertànyer als Yámana, una ètnia de caçadors i recol·lectors que van desenvolupar
una tecnologia basada en l’os i que s’alimentava, entre d’altres animals, de balenes.
Abandonat el punt més austral de la nostra ruta, ens dirigirem al Llac Argentí, al Parc Nacional de les
Glaceres; allà contemplarem aquestes grans parets de gel navegant pel Llac i també trepitjarem Perito
Moreno per conèixer de primera mà la dinàmica d'aquestes llengües gelades en el seu lent i estrepitós
camí cap a les aigües.
A la Península Valdés el premi serà atalaiar i acompanyar les balenes: la balena franca austral. Però no
serà l'única recompensa; caminarem entre colònies de pingüins de Magallanes i estudiarem als grups de
lleons marins amb l'esperança d'albirar alguna orca en actitud de caça i també descobrirem el seu passat
biològic quan visitem els jaciments paleontològics ubicats a prop de la Península.
En poques paraules, una fantàstica expedició oberta a tot viatger amb anhels de gaudir una de les
destinacions més bells del nostre petit i bell planeta blau.
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Professor especialista
Jordi Serrallonga
Naturalista, arqueòleg, explorador, escriptor i professor universitari de la UOC i de la
UAB. A més, és assessor del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i col·laborador
científic a diverses institucions. També es dedica habitualment a la divulgació.
Aquesta faceta, de fet, l’ha dut a comissari de diferents exposicions, impartir
nombroses conferències i escriure llibres destinats al gran públic. A més a més, és
autor, assessor i guia d’expedicions.
Mapa de la ruta
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Programa detallat
Dia 1. 28/10. Barcelona – Madrid – Buenos Aires
Presentació a l'aeroport de Barcelona, Terminal 1, mostrador de la companyia Aerolineas Argentinas,
trobada amb el nostre guia Jordi Serrallonga. Facturació de l'equipatge i embarcament en vol directe al
nostre destí Buenos Aires.
Nit a bord.
Dia 2. 29/10. Buenos Aires
Arribada a l'aeroport de Pistarini a Buenos Aires. Tràmits en migracions i duanes. Trasllat privat a l'hotel,
early check-in i temps per descansar.

Després de dinar a l'hotel, gaudirem d’un safari urbà per la ciutat: el vagareig pels barris més històrics
porteños és una assignatura obligada abans d'iniciar el nostre periple naturalista. Així com un merescut
trobada, després d'hores de vol, amb la gastronomia local.
Dia 3. 30/10. Buenos Aires – Trelew – Port Madryn

Viatge al món perdut dels gegants antediluvians: la trobada de Darwin amb les balenes fòssils
del passat
Després d’esmorzar ens traslladarem a l’aeroport d’Aeroparque per agafar el nostre vol amb destinació a
Trelew. Arribada, assistència i trobada amb el nostre guia local per poder iniciar les visites programades
per avui.
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En la majoria dels viatges i les rutes que recorren la Patagònia, Trelew mai sol aparèixer com a destí a
considerar. No obstant, val la pena, no només per l’arquitectura colonial gal·lesa que podem observar en
moltes de les seves cases (Trelew, en gal·lès, es pot traduir per “Poble de Lewis”), sinó també perquè
acull el Museu Paleontològic Egidio Feruglio (MEF), una de les institucions museogràfiques
relacionades amb la paleontologia més important de tota Amèrica del Sud. Aquí tindrem el privilegi de
veure, de la mà d’un especialista de primera línia com el Jordi Serrallonga, les restes dels dinosaures més
grans que van existir al nostre planeta.

Finalitzada la visita farem cap a la tradicional població gal·lesa de Gaiman, on recuperarem forces prenent
el te i gaudint d’un típic berenar a base de pastissos artesans que ens traslladarem, de nou, fins a l’època
dels naturalistes victorians tals com Darwin i Wallace.
Després del servei de te gal·lès farem cap a Trelew.
Dia 4. 31/10. Puerto Madryn – Península Valdés

Leviatan... a la recerca de la balena franca austral
Esmorzarem d’hora per dirigir-nos a la Península Valdés on destinarem una jornada naturalista
completa. L’observació de balenes és una prioritat i l’època de l’any és molt propícia, però sempre estarem
pendents de les condicions climatològiques que permetin la sortida de les embarcacions.
La possibilitat de navegar al costat de la balena franca austral és un esdeveniment inoblidable, més
si tenim en compte que els millors documentals sobre aquesta espècie de cetaci s’ha filmat en aquest lloc.
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Dia 5. 01/11. Península Valdés – Puerto Madryn

Caminant entre pingüins

Durant el nostre segon dia a Península Valdés, a més de buscar lleons marins, nyandús o guanacs (i fins
i tot, si hi ha molt sort: l’orca a Punta Nord), podrem penetrar en una reserva privada on treballen
diversos naturalistes: un important santuari per al pingüí de Magallanes.
Situats en un paisatge únic de la Patagònia argentina, la nostra jornada destinada a l’observació pacient
i serena, típica dels naturalistes, del comportament dels pingüins, que constituirà, sens dubte, un
record inoblidable. Aquests moments d’observació ens permetran ficar-nos a la pell de Darwin quan es
dedicava a anotar al seu diari la descripció d’aquells animals que, a ulls d’un jove cavaller anglès, sens
dubte, resultaven exòtics. Aquestes notes foren el primer esbós de la l’obra literària que, en publicar-se,
va canviar la Història de la Ciència: L’Origen de les Espècies.
Dia 6. 02/11. Puerto Madryn – Trelew – Ushuaia

Desembarcament a la Terra de la Fi del Món

Avui, un cop ben esmorzats, aterrarem a Ushuaia i ens arribarem fins a l’hotel per realitzar el check-in.
Després, dedicarem el dia a conèixer dos museus cabdals en el nostre recorregut: el Museu de la Fi del
Món i el Museu Marítim d’Ushuaia.
En el primer museu descobrirem qui foren els integrants de l’antiga cultura aborigen Yámana, habitants
del territori conegut com a la Terra de la Fi del Món. També coneixerem els selk’nam, més coneguts com
a Onas, que van viure a Rio Grande. Per altra banda, al Museu Marítim, tindrem l’oportunitat d’endinsarnos en l’apassionant història de les expedicions antàrtiques; d’entre totes elles, Serrallonga, el nostre
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guia, sempre destaca la comandada per Sir Ernest Shackleton que fou un gran exploradora que, atrapat
al gel, va sacrificar els seus objectius personals (fama, honors, vanitat, etc.) i científics (obrir una nova
ruta antàrtica) per centrar-se en la salvació de tota la seva tripulació: ho va aconseguir.
Dia 7. 03/11. Ushuaia

Darrera la Senda dels naturalistes: el laboratori de la biodiversitat
Un cop finalitzat l’esmorzar, farem cap al Parc Nacional de Terra del Foc. Ens hi endinsarem amb
vehicle però l’explorarem a peu realitzant diverses excursions pels voltants del Llac Roca i el Riu
Lapataia. En definitiva, durant tota una jornada completa (dinar tipus pícnic inclòs), ens remuntarem als
temps dels grans naturalistes que van explorar la Terra del Foc; un viatge al passat de l’exploració però
també al present de la natura.

Dia 8. 04/11. Ushuaia

Seguint el rumb de l’HMS Beagle i els primers passos del capità FitzRoy a la Patagònia
Després d’esmorzar iniciarem una jornada en la qual podrem rememorar els temps en què Robert FitzRoy
es va internar amb l’HMS Beagle per un canal que, avui dia, porta el nom d’aquesta carismàtica
embarcació. Imitant aquell viatge, realitzarem una sortida marítima al llarg de l’impressionant Canal
Beagle: aproximacions silencioses a l’Illa dels Llops i l’Illa dels Ocells ens donaran l’oportunitat
d’albirar els llops (o lleons) marins a més d’una gran varietat d’espècies d’aus. A l’Illa Martell tindrem
l’ocasió de contemplar les colònies de pingüins.
Acabarem la navegació a l’Estada Harberton, fundada el segle XIX pel missioner anglicà Thomas Bridges.
És un lloc especial ja que fou el primer assentament aixecat en aquestes terres. Bridges, a més, va compilar
El primer diccionari de yámana, i el seu fill, Lucas Bridges, va escriure la famosa obra L’Últim confí de la
Terra. Aquests bells paratges que tindrem la sort de contemplar són el testimoni, no només de l’arribada
dels primers europeus, sinó també, sobretot, de la desapareguda cultura aborigen Yámana. Aquí també
tindrem l’oportunitat de visitar un Museu dedicat a l’estudi dels cetacis i mamífers marins de la regió. I
és que, els descendents de Bridges també s’han fet un nom en el camp de l’Oceanografia, fins al punt
d’haver cridat l’atenció de diverses universitats i, fins i tot, de la National Geographic Society.
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Després de dinar tornarem en transport privat fins a Ushuaia.
Dia 9. 05/11. Ushuaia – Calafete

Ice Age: l’Edat del Gel

Molt d’hora al matí (esmorzar inclòs), farem un trekking per la Glacera Martial. Una experiència
inoblidable ja que ens permetrà entrar en contacte amb un dels protagonistes del nostre proper destí: el
gel. La marxa per la Glacera suposarà la primera aproximació pràctica a la dinàmica glacial.
Retorn a l’hotel per dinar i descansar abans de sortir en el vol amb direcció al nostre següent destí:
Calafete. A l’arribada ens trobarem amb el nostre representant i trasllat a l’hotel. Temps per acomodar-se
a les habitacions i sopar a l’hotel.
Dia 10. 06/11. Calafete

Viatge al passat de la Terra: el Llac Argentí
Al llarg del dia d’avui (àpats inclosos), a bord d’una embarcació recorrerem l’immens Llac Argentí i ens
encaminarem cap a fantàstiques glaceres tals com la Spegazzini i Perito Moreno des del Canal dels
Témpanos. En aquest context ens endinsarem, amb el Jordi Serrallonga, en la fascinant dinàmica glacial
enmig dels camps d’icebergs procedents dels fronts de les glaceres.

Coneixerem, de la mà d’un expert, la història i el desenvolupament del gel del nostre planeta: en el passat,
en la Prehistòria de l'ésser humà, van tenir lloc diversos episodis climàtics de fred intens; són les
anomenades glaciacions. Així, per exemple, les masses de gel del Pol Nord van arribar a cobrir ciutats com
Londres i Nova York per després desaparèixer en els períodes interglacials. L'escalfament de la Terra va
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provocar llavors el desglaç, la desaparició d'enormes extensions de glaceres i l'augment del nivell del mar.
Avui, en l'actualitat, ens trobem en un període càlid interglacial, l'Holocè, a més agreujat per l'escalfament
del planeta generat per l'acció humana. Per aquesta raó, l'estudi dels magnífics glaceres de la Patagònia
són la millor eina de present per entendre el passat.
Dia 11. 07/11. Calafete

Les glaceres i l’explorador Francisco “Perito” Moreno
Per completar el nostre coneixement de la dinàmica glacial, des de la població del Calafate ens
encaminarem, després d’esmorzar, cap al Parc Nacional de les Glaceres per conèixer la bella i
extraordinària geografia que, de forma magistral, descriu Francisco Pascasio Moreno en el seu llibre Viatge
a la Patagònia Austral. Francisco P. Moreno, perito, va voler seguir la ruta de l'HMS Beagle fins que va
descobrir el Llac Argentí, el lloc on "xoca" una de les glaceres més conegudes i mítiques per a tot geòleg;
el mateix que -en honor a tan valent missió- porta el nom de l'eminent explorador: la Glacera Perito
Moreno.

No només per via terrestre sinó també per via marítima, amb una excursió nàutica després de dinar,
podrem contemplar les meravelles del Llac Argentí i la Glacera Perito Moreno. D'aquesta manera
podrem explicar la geologia de la zona, una temàtica en la qual Charles R. Darwin, amb els seus
coneixements de Geologia adquirits a Cambridge però també a bord del Beagle gràcies a Els Principis de
Geologia de Charles Lyell, va voler submergir al llarg del seu periple sud-americà.
A la tarda, un cop arribats de la nostra expedició i després de dinar, el coneixement es veurà complementat
amb una interessant excursió al Museu del Gel a Calafate.
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Finalitzada la visita, sopar i allotjament.
Dia 12. 08/11. Calafate – Buenos Aires

Els primers habitants de l’Amèrica Austral
No marxarem de Calafate sense dedicar una sessió d la història de la presència humana a la Patagònia.
Per això, un cop finalitzat l’esmorzar, pujarem en vehicles 4x4 fins als Balcons del Calafate. Un
mirador natural des del qual tindrem una visió panoràmica de tota la geografia de la regió: un indret ple,
no només d'antics fòssils marins sinó també de restes d'antics pobladors de la zona.

L'excursió, a més, ens permetrà contemplar tota una llarga sèrie de joies geològiques: des de la visió
panoràmica de les glaceres i la conca de l'estany argentí, fins a punts tan interessant com El
Laberint de Pedres o La Pedra dels Barrets.
Retorn a l’hotel de Calafate per dinar i seguidament ens dirigirem a l'aeroport per prendre el nostre vol
amb destinació a la capital argentina: Buenos Aires.
Dia 13. 09/11. Buenos Aires

Buenos Aires: ciutat d’origen i destinació per al viatger naturalista... de Darwin a Shackleton
Avui, desprès d’esmorzar, iniciarem un tour per Buenos Aires que difereix dels recorreguts típics que es
fan per la ciutat. Es tracta d’un safari urbà que, entre molts altres paratges, ens portarà fins al Museu de
Ciències Naturals Bernardino Rivadavia; una extraordinària col·lecció vuitcentista que inclou diversos
espècimens de mamífers extints argentins, entre les quals destaquen les espècies que va trobar Charles
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R. Darwin durant el seu viatge i que van ser estudiades pel qual arribaria a ser el seu gran enemic a
Anglaterra -el Professor Moriarty de Darwin-: el professor Richard Owen, director del Natural History

Museum of London.

A grans trets, el nostre recorregut que es farà (dinar inclòs), encaixa amb la història dels reconeguts
científics i viatgers que van arribar a la ciutat: Robert FitzRoy y Charles R. Darwin, passant per Francisco
P. Moreno fins a arribar a Shackleton, Buenos Aires va ser l'origen i destí de memorables expedicions per
la Patagònia. Sense anar més lluny, Darwin va sortir des d'aquesta metròpoli amb destinació a Terra del
Foc per després tornar de nou a la mateixa ciutat.
Dia 14. 10/11. Buenos Aires

El Museu d’Història Natural de la Plata
Després d’esmorzar farem cap a la mítica ciutat de la Plata. Aquí, com va descriure en el seu dia el gran
viatger i escriptor Bruce Chatwin, es troba el més meravellós Museu d'Història Natural de tota SudAmèrica. La visita no deixarà ningú indiferent ja que ens meravellarem amb els esquelets de balenes,
fòssils de dinosaures i molts altres tresors tancats en tan insigne institució científica.

Per descomptat, i com en el cas de la ruta per Buenos Aires realitzat el dia anterior, a més de les nostres
visites, tindrem temps de realitzar un city tour per la ciutat de la Plata abans de tornar, de nou, a la capital.
Dia 15. 11/11. Buenos Aires – Madrid – Barcelona

Retorn a Barcelona

Temps lliure, fins l’hora del trasllat a l’aeroport.
Embarcament en el vol de la companyia Iberia amb destinació Barcelona, via Madrid (nit a bord).
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Preus *per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 6650 €
Suplement per habitació individual: 985 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 250 €
Grup
Màxim: 15 persones

Allotjaments previstos (o similars)
• Buenos Aires: Hotel Huinid Obelisco 4*
(http://huinid.com/buenosaires/obelisco-hotel/)
• Puerto Madryn: Hotel Dazzler 4*
(https://www.dazzlerpuertomadryn.com/es)
• Puerto Piramides: Hosteria Las Restingas 3*
(http://www.lasrestingas.com/)

Agència
Gestora

• Ushuaia: Hotel Los Acebos 4*
(http://www.losacebos.com.ar/)

Inscripció i reserva
Per fer la reserva de places cal seguir els següents
passos:

• Calafate: Hotel Alto Calafate 4*
(http://www.hotelaltocalafate.com.ar/)

Preinscripció. Per qualsevol de les següents vies:

Serveis inclosos

• E-mail: a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant com a títol del missatge “Inscripció
viatge Argentina” 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.

•
•
•
•
•
•
•

Vols
28 d’octubre de 2022
Barcelona (BCN), 20:00
Madrid (MAD), 21:25
Madrid (MAD), 23:55
B. Aires (EZE), 07:25+1
30 d’octubre de 2022
B. Aires (EZE), 06:00
Trelew (REL), 08:00
02 de novembre de 2022
Trelew (REL), 13:00
B. Aires (EZE), 14:50
02 de novembre de 2022
B. Aires (EZE), 15:55
Ushuaia (USH), 19:30
05 de novembre de 2022
Ushuaia (USH), 13:35
Calafate (FTE), 14:55
08 de novembre de 2022
Calafate (FTE), 20:20
B. Aires (EZE), 23:15
11 de novembre de 2022
B. Aires (EZE), 14:35
Madrid (MAD), 06:10+1
12 de novembre de 2022
Madrid (MAD), 07:15
Barcelona (BCN), 08:35

•
•
•
•
•
•

Guia científic de l'expedició sobre el terreny
(Jordi Serrallonga)
Autoria, assessorament i coordinació de la ruta
(Jordi Serrallonga)
Documentació exclusiva i reunions destinades
als expedicionaris
Vols intercontinentals amb la companyia Iberia,
Barcelona - Madrid - Buenos Aires - Madrid Barcelona, en classe turista.
Vols domèstics amb la companyia Aerolíneas
Argentinas Buenos Aires - Trelew - Ushuaia Calafate - Buenos Aires, en classe turista.
Tots els trasllats privats aeroport - hotel aeroport
Totes les excursions detallades a l'itinerari en
servei privat i entrades incloses, excepte servei
regular en les navegacions; albirament de
balenes, navegació a Illes de Llops al Canal
Beagle, navegació Rios de Gel Express,
navegació Safari Nàutic.
Estada als hotels detallats o similars, en
allotjament i esmorzar.
Tots els àpats detallats a l'itinerari.
Early check-in del primer dia a Buenos Aires.
Propines
Assegurança d'assistència sanitària i cancel·lació
fins a 7000 €
Documentació de viatge.

Serveis no inclosos
• Begudes als àpats.
• Extres personals.
• Tot allò no especificat a l’apartat “Serveis
inclosos”.
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Condicions de reserva i pagaments
Pagaments:
1) Per a garantir les places pre-reservades caldrà fer un primer pagament a compte. Tres mesos
abans de la sortida, per a fer el tràmits de formalització de la reserva haurà de fer-se un ingrés
fins a arribar al 40% de l’import del viatge.
2) En cas que la reserva de la plaça es faci dintre als 3 mesos abans a la data de la sortida del viatge
s’haurà de realitzar directament el pagament del 40%, corresponent a la formalització de la
reserva.
3) El darrer pagament (fins a arribar a l’import total del viatge) haurà de fer-se, com màxim, un mes
abans de la 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 doni 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 ho requereixi), o bé del DNI.
2) Qualsevol canvi en relació al passaport (per pèrdua, renovació...) haurà de comunicar-se a
MALAIKA Viatges S.L. abans de la data d’inici del viatge.
3) Per viatjar a Argentina és imprescindible disposar de PASSAPORT amb una vigència superior als
6 mesos des de la data d’inici del viatge i al menys un full en blanc.
Poden consultar la informació referent a requisits d’entrada a les següents pàgines web i telèfons:
www.maec.es (Tel.: 91.379.97.00) i www.msc.es (Tel.: 901.400.100)
4) Sanitat i vacunes: no hi ha cap vacuna obligatòria.
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 al
CatSalut
respon
al
061
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vidasaludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/vacunacio/
L’agencia oferirà quanta informació sigui requerida pel viatger en relació amb la necessitat d’expedir
documentació addicional per a la seva entrada o sortida del lloc de destinació i vigència dels documents
d’identitat, independentment de la seva nacionalitat. Així mateix, en el seu cas, les vacunes necessàries o
altres exigències en matèria sanitària. Per obtenir informació addicional sobre país/països de destinació
podem consultar amb www.exteriores.gob.es (Tel: 91.379.97.00)
Notes:
1) L’agència, en el moment de contractació del viatge combinat, posarà en coneixement del client la
possibilitat de subscriure una assegurança facultativa que cobreixi les despeses originades en cas
de que el viatger decideixi posar fi al contracte o les despeses d’assistència, incloses les de
repatriació, en cas d’accident, malaltia o defunció durant el viatge.
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2) Si el viatge o vacança és, en termes generals, apte per a persones amb mobilitat reduïda, a petició
del viatger, l’agència facilitarà al viatger informació precisa sobre la idoneïtat del viatge o vacança
en funció de les seves necessitats.
CONDICIONS GENERALS
Regulació jurídica aplicable
Les presents condicions generals estan subjectes a la normativa turística autonòmica vigent en el lloc de
celebració del contracte i, a falta d´aquesta, el que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 1/2007 i en la
Llei estatal de condicions generals de contracció (Llei 7 / 1998, de 13 d´abril).
La reserva del viatge contingut en el present pressupost suposa l´acceptació total de les presents
condicions generals, que es consideren automàticament incorporades al contracte.
Les presents condicions generals obliguen a les parts, juntament amb aquelles condicions particulars que
constin en la documentació facilitada, en el seu cas, per la majorista.
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 dels viatges compresos en aquest pressupost / oferta ha estat realitzada per MALAIKA
VIATGES S.L., amb domicili a Paris 209, principal 2ª – 08008 - Barcelona, CIF: B66197823, número de
llicència: GC:3373, telèfon: 9301 011 176 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 al període per al qual s'ha sol·licitat.
* En el moment de la sol·licitud de la reserva, Malaika Viatges, SL, a través de l'agència venedora, podrà
reclamar al consumidor la bestreta d'una suma equivalent, com a màxim, al 20 % del preu del viatge. Si
es confirma la reserva, la suma entregada 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 Viatges, SL, així com les despeses de gestió de l'agència venedora.
* Un cop confirmada la reserva per part de l'agència, el consumidor haurà d'abonar un dipòsit corresponent
al 40 % del preu del viatge o, si s'escau, completar fins aquest import les quantitats que hagi lliurat a
compte. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l'agència li requerirà perquè l'efectuï en el termini
raonablement breu que li fixi. 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 d'aplicació les condicions previstes en
l'apartat “Dret de desistiment del consumidor”.
* El pagament de la resta del preu s'efectuarà quan l'agència ofereixi l'entrega 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 el consumidor no realitza aquest pagament, l'agència li
requerirà perquè l'efectuï en el termini que li fixi. Si no li fixa termini, s'entendrà que el pagament s'ha
d'efectuar com a molt tard 7 dies abans de la sortida.
De no procedir al pagament del preu total en les condicions assenyalades, s'entendrà que el consumidor
desisteix del viatge sol·licitat, sent-li d'aplicació 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 dels serveis de
la reserva i, una vegada emesa, les garanties de la pòlissa queden activades i, per tant, no es
reemborsable.
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Preu
Els preus dels viatges combinat són calculats en base als 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 més països, el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar USA en
la mateixa data.
El preu pot ser revisat fins 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 l'alça el preu del viatge
combinat per motius diferents dels expressats en el paràgraf anterior, ho ha de notificar al consumidor al
més aviat (per escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada), a
fi que pugui optar per acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte (si aquest s'ha
formalitzat).
Dret de desistiment del consumidor
1.- Si el client desisteix del viatge, desprès de la formalització, haurà d´indemnitzar a l’agència de viatges
amb l´abonament de les despeses de gestió i les despeses de cancel·lació. Si en el contracte no es preveu
una penalització tipus, l´import de la penalització es calcularà per la resolució estalvi de costos i els
ingressos derivats de la utilització alternativa dels serveis de viatge ocasionats pels diferents proveïdors
turístics, companyies aèries, etc., i la penalització amb els terminis marcats pels propis proveïdors.
2. El consumidor no haurà d´abonar penalització si el desistiment té lloc per causa de força major.
3. No obstant això, encara que no s´apliquin les anteriors penalitzacions en tots els casos, el consumidor
haurà d´abonar les despeses de gestió i d’anul·lació que produeixi el desistiment.
4. El desistiment produeix efectes des del moment en què la voluntat de desistir del consumidor arriba al
coneixement de l`agència.
5. Conegut el desistiment, l´agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el
termini màxim de 14 dies, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació
justificades.
6. Si el viatge combinat estigué subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara
nolis d´avions, vaixells, tarifes especials o altres d´anàlegs, les despeses de gestió, les despeses
d’anul·lació i les penalitzacions seran les que indiqui explícitament l’agència.
Cancel·lació del viatge per part de l´organitzador
En cas que l´organitzador condicioni la viabilitat d´una oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim
de participants, i per no arribar a aquest nombre es produeixi la cancel·lació del viatge, l´usuari tindrà
dret al total reemborsament de les quanties anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat en
concepte d´indemnització, sempre que l´agència ho hagi notificat per escrit amb una antelació mínima
de vint dies a la data de sortida. Tampoc podrà reclamar indemnització quan la cancel·lació del viatge per
part de l´agència es degui a motius de força major. Son causes de força major les circumstàncies alienes
a l´agència, anormals i imprevisibles les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se, malgrat
haver actuat amb la diligència deguda.
* Poden consultar la informació referent a recomanacions i requisits d´entrada, sanitaris i d’altres
necessaris del país o països a visitar en les següents pàgines web i telèfon : www.maec.es
Tel.: 91.379.97.00.
Protecció de dades
En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d´aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i a la
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Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD), en el moment de la recollida de les seves dades Malaika Viatges li proporciona la informació
bàsica respecte del seu tractament. Annexat a la Condicions Generals disponibles en la nostre web podrà
obtenir la informació addicional. Igualment, l´informem que vostè té dret a accedir, a rectificar, a limitar
el tractament, a suprimir les seves dades i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, tal com s´explica
en la informació addicional, mitjançant comunicació a la següent adreça de correu electrònic
malaika@malaikaviatges.com. En tot cas, vostè podrà presentar una reclamació davant l´Agència
Espanyola de Protecció de Dades especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus
drets. L´adreça de l´Agència és C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid, i la seva web www.agpd.es.
INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL ADDICIONAL PRECEPTIVA
La combinació de serveis de viatge que se li ofereix és un viatge combinat en el sentit del text refós de la
Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.
Per tant, vostè gaudirà de tots els drets que s´apliquen en el marc de la UE als viatges combinats. Malaika
Viatges serà responsable de la correcta execució del viatge combinat en el seu conjunt.
A més, com exigeix la legislació, l´empresa majorista està coberta per una garantia per a reemborsar-li
els pagaments realitzats i, si el transport està inclòs en el viatge, assegurar la seva repatriació en cas que
incorrin en insolvència.
Principals drets en virtut del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i
altres lleis complementàries, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre:
– Els viatgers rebran tota la informació essencial sobre el viatge combinat abans de celebrar el contracte.
– Sempre hi haurà com a mínim un empresari responsable de la correcta execució de tots els serveis de
viatge inclosos en el contracte.
– Es proporcionarà als viatgers un número de telèfon d´emergència o les dades d´un punt de contacte
on puguin contactar amb l´organitzador o el minorista.
– Els viatgers podran cedir el viatge combinat a una altra persona, amb un preavís raonable i, en el seu
cas, amb subjecció al pagament de despeses addicionals.
– El preu del viatge combinat només es podrà augmentar si es produeixen despeses específiques (per
exemple, en els preus del combustible) i està expressament estipulat en el contracte, i en cap cas en els
últims vint dies anteriors a l’inici del viatge combinat. Si l´augment de preu excedeix del vuit per cent del
preu del viatge combinat, el viatger podrà posar fi al contracte. Si l´organitzador es reserva el dret
d´augmentar el preu, el viatger tindrà dret a una reducció del preu si disminueixen les despeses
corresponents.
– Els viatgers podran posar fi al contracte sense pagar cap penalització i obtenir el reemborsament complet
de tots els pagaments realitzats si es modifica significativament algun dels elements essencials del viatge
combinat que no sigui el preu. Si l’empresari responsable del viatge combinat el cancel.la abans del seu
inici, els viatgers tindran dret a reemborsament dels pagaments realitzats.
– En circumstancies excepcionals, per exemple, en cas que en el lloc de destinació existeixin greus
problemes de seguretat que puguin afectar el viatge combinat, els viatgers podran posar fi al contracte
abans de l´inici del viatge combinat sense pagar cap penalització.
– A més, els viatgers podran posar fi al contracte en qualsevol moment abans de l´inici del viatge combinat
mitjançant el pagament d´una penalització per terminació, que sigui adequada i justificable.
– Si, desprès de l´inici del viatge combinat, no poden prestar-se elements significatius d´aquest, hauran
d´oferir-se al viatger fórmules alternatives adequades, sense cost addicional. Els viatgers podran posar fi
al contracte sense pagar cap penalització en cas de no execució dels serveis quan això afecti
substancialment l’execució del viatge combinat i l´organitzador o, en el seu cas, el detallista no
aconsegueixi solucionar el problema.
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