Presentació
Al nord del Cercle Polar Àrtic s’hi troba una de les joies de la natura europea, les noruegues illes Lofoten
i Vesteralen.
En aquesta època de l'any, aquestes illes, els seus fiords i acollidors pobles pesquers tradicionals de cases
multicolors, suposen una de les millors destinacions per a l'observació de cetacis (catxalots, balenes
geperudes i orques), aus marines com el majestuós pigarg marí i el màgic fenomen natural de les aurores
boreals. La combinació perfecta per a un viatge espectacular.
Així mateix, les illes Lofoten tenen una forta connexió amb la civilització Vikinga. Seguirem la seva història
i veurem una impressionant reconstrucció de la casa comunal més gran que s'ha trobat datada de l'era
vikinga.
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Programa detallat
20/1. Barcelona – Oslo – Evenes
Presentació a l'aeroport de Barcelona, a l'hora acordada i trobada amb el nostre guia. Després dels tràmits
de facturació, embarcament i sortida amb la companyia Norwegian amb destinació Evenes, via Oslo.
Arribada, recollida a l'aeroport, trasllat a l'hotel i acomodació.
El municipi d' Evenes és conegut per la cultura costanera i sami, a més dels seus paisatges boscosos,
llargues costes i zones muntanyoses. Aquesta nit, si el temps i la sort ens acompanya, podrem buscar les
primeres llums del Nord a les muntanyes properes a l'hotel i als fiords que reflecteixen els seus nets cels.
L'aurora boreal ha estat connectada amb mites i misteris des que la gent va començar a habitar el nord.
S'han trobat, en altres racons del món, pintures rupestres representant aquest fenomen natural que daten
de fa 30.000 anys,. Des de llavors, nombroses cultures i ètnies diferents s'han preguntat què són els llums
i què signifiquen.

Els samis anomenen a l’ aurora boreal “guovssahas”, que significa “la llum que pots escoltar”.
Creien que aquests llums al cel eren les ànimes dels morts i que tenien efectes màgics i en els tambors
dels seus xamans s’hi mostren símbols de l'aurora boreal.
Per als vikings, en canvi, l'aurora boreal significava que el seu déu, Odín, havia enviat a les valquíries poderosos àngels femenins- a recuperar les ànimes dels guerrers caiguts, creien que l'aurora era la llum
reflectida per l'armadura de les valquíries i que només els millors soldats eren els seleccionats pel
totpoderós Odín per entrar a Åsgard, el seu regne.
Sopar i allotjament.
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21/1. Narvik – Andenes
Esmorzar i sortida cap a la localitat d'Andenes (170 km).
Durant el camí, realitzarem diferents parades panoràmiques, per conèixer a fons aquest arxipèlag i els
seus petits pobles de pescadors.
Creuarem els fiords que uneixen Lodingen amb les Lofoten, les estribacions de Sortland, ja a Vesteralen,
i recorrerem el Groundfjord, cap a la boca, passant per les localitats pesqueres
de Risoyhamn amb els seus tallers d'artistes i Dverberg amb la seva església octogonal, abans d'arribar
a Andenes.
Seguidament, continuarem fins a la petita ciutat d'Andenes, localitzada a l'extrem nord de l’illa. La seva
senzilla història és la d'un poble de pescadors, persones que han habitat aquest lloc durant 1.500 anys;
actualment, el seu port pesquer l'ha convertit en una de les comunitats pesqueres més grans de l'illa. El
seu inconfusible far es va completar l’any 1859, gràcies al qual, es va iniciar el gran desenvolupament
d’Andenes Havn.

Arribada a la tarda i allotjament.
A continuació, visitarem el Centre d’ Investigació de les Aurores Boreals - Aurora Space Andoya, de
l'Agència Espacial Europea, únic centre espacial operatiu de Noruega.
Durant la visita, en un programa conegut com Xerrada amb el científic, tindrem una trobada amb un dels
seus investigadors, amb el director de comunicació i formació del centre, l'espanyol José Miguel Gonzalez,
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Dr. en Astrofísica, que ens explicarà com es formen les aurores boreals i com conèixer-les i distingir-les.
La millor manera de conèixer les aurores per saber valorar la seva recerca en aquest viatge experiencial.
Seguidament, visitarem, de manera privada, una part del centre, des de la Sala d'Exposició d'aeronaus on pantalles d'història ens donen una idea de la investigació a Andøya Space, des del primer llançament
del coet al 1962 fins avui – passant pel gabinet de l'aurora boreal - per aprendre més sobre la història de
la fotografia de la mateixa i on es pot veure un exemplar del primer llibre que descrivia l’aurora boreal.
Tindrem, també, l'oportunitat de veure una pel·lícula científica sobre la investigació de la aurora boreal
i que ens aproparà més a ella, als seus bells colors i patrons sorprenents que adornen els cels de l'hemisferi
nord.
Trasllat a l'hotel. A la nit, sortirem a intentar descobrir les aurores boreals de la nit àrtica. Allotjament.
22/1. Andenes
Dia per a visitar l´illa d´Andoya, situada uns 300 km per sobre del cercle polar àrtic.
Poques illes tenen el caràcter d'aquesta illa que és la més septentrional de l'arxipèlag de Vesterålen,
situat a la província de Nordland. Les illes Vesteralen són illes conegudes per la seva gran bellesa natural.
Una àmplia línia de costa, a mar obert, on l'Oceà Atlàntic arriba a l'illa amb tota la seva força,: balenes
que s'alimenten, penya-segats d'aus i una antiga cultura de pescadors. En els assentaments petits, les
cases estan construïdes en fila, amb la maresma oberta darrere seu i l'oceà obert al capdavant. La bellesa
d’aquest lloc és realment única.
Des de la mateixa capital d'Andenes anirem baixant per la cara est, Bleik i el seu faralló, els pobles
ramaders de Stave i Nordmela, els espais naturals de Marmelkroken i la formació rocosa Bukkekirka on
buscarem els ants salvatges, els mamífers terrestres més grans de Noruega, que deambulen lliurement
per diversos boscos noruecs i, al llarg dels anys, han trobat els seus indrets favorits per passar-hi l'estona.
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*De manera opcional, i aquells que ho hagin reservat prèviament, poden fer un albirament de balenes
(no inclòs en el preu) .
A la caiguda de la tarda tornarem a “caçar” aurores boreals, si el temps ho permet, entre les boniques
platges del nord d'aquest arxipèlag. Amb el nostre “GPS de nit”, ens col·locarem a la vora del mar, amb
el far de fons, per intentar perfeccionar la captura d'imatges d'aurores boreals.
L'aurora boreal és més freqüent a la tardor i a l'hivern, i els millors mesos per veure-la són octubre, gener,
febrer i març. La seva major freqüència es registra entre les 6 de la tarda i l’ 1 de la matinada.
Tot i això, les condicions meteorològiques també juguen un paper important.
Allotjament.
*Sigues pacient: A l'hora de veure l'aurora boreal, recorda que estàs totalment en mans de la natura.
A l'aurora boreal li encanta jugar a l’amagatall. Observar l'aurora és sovint un estira i arronsa entre ella i
la teva paciència.
23/1. Andenes – Illes Lofoten (287 kms)
Després d'esmorzar, començarem el nostre desplaçament cap a les Illes Lofoten. Ens aproparem fins a les
platges de Bleik per intentar aconseguir alguna de les instantànies més maques del viatge.
El poble pesquer de Bleik és una petita comunitat de 400/500 habitants. La brillant platja blanca de
Bleiksstranda ha donat a la comunitat el seu nom, des de l'antic "bleikr", que significa pàl·lid o de color
clar. Els penya-segats d'aus a l'illa de Bleiksøya, que es troba davant de la platja, són, a l’estiu, el lloc
de nidificació de més de 40.000 parelles de frarets. També és fàcil veure mascarells marins i foques grises,
les últimes foques europees.
A continuació, creuarem tot l'arxipèlag fins a la localitat de Stokkmarnes on hi ha el museu del
Hurtingruten, el Costa Express Museum, el vaixell correu MS Finnmarken de 1956 s'erigeix amb orgull com
un monument a la història costanera de Noruega, al centre de Stokmarknes, lloc de naixement
d'Hurtigruten.
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La realització del Museu Hurtigruten va ser un projecte integral, exigent i compromès, amb un alt grau
de complexitat.
El recinte té un gran valor arquitectònic amb més de 4000 metres quadrats plens de contingut professional
i grans experiències d'audiència. El projecte ha esdevingut un lloc icònic sobre una orgullosa història
costanera.

Tot seguit, creuarem amb ferri de Melbu-Fiskebol per arribar a les illes Lofoten on passarem els propers
tres dies.
Arribada a l'hotel i acomodació.
Les illes Lofoten es caracteritzen per les seves muntanyes i pics, illots a l'abric de les aigües obertes de
l'oceà, platges i grans àrees verges. Com gairebé tota la costa noruega, la seva geografia es troba
profundament retallada per fiords.
El mar és ric en vida i amaga el major escull de corall en aigües profundes del món (Escull de Røst, de
40 km de longitud) que es troba a l'oest de Røst.
Hi ha una alta densitat de població de pigargs i corbs marins, i moltes altres aus marines, com el colorit
fraret, poblen les illes, amb la colònia d'aus marines més gran d'Europa continental. Són comunes les
llúdries, i també hi ha ants a Austvågøy.
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Al capvespre, estarem posicionats per buscar els llums del nord. Les aurores boreals que tant han
meravellat tots els éssers humans. De la mà del nostre guia-fotògraf intentarem aconseguir i ser capaços
de retenir algunes imatges belles d'aquests nets cels del nord. Les aurores boreals han fascinat viatgers i
noruecs durant generacions.
Cada aparició de l'aurora boreal és única. En algunes ocasions es poden veure tres bandes verdes, ballant
en el cel nocturn. Altres vegades, es mostra com una cortina d’un verd elèctric o com un tornado de llum
tènue. El color és d’un verd lluminós de vegades amb un toc de rosa a les vores i ocasionalment violeta al
centre. Si hi ha molta activitat, allà dalt, l'aurora mostra una explosió final durant un o dos minuts en
forma de corona. Després d'això, l'aurora s'acaba de cop i hom es pregunta si això ha estat real o només
un miratge àrtic.

L'explicació científica de les aurores boreals és que el Sol és darrere de la formació de les aurores. Durant
les grans explosions i flamarades solars, es llancen enormes quantitats de partícules des del Sol. Aquests
núvols de partícules viatgen per l'espai a velocitats compreses entre 300 i 1000 quilòmetres per segon.
Quan les partícules entren en l'escut magnètic de la Terra, són atretes cap a un cercle que envolta el Pol
Nord magnètic, on interactuen amb les capes altes de l'atmosfera. L'energia que s'allibera dona peu a les
aurores boreals. Tot aquest procés passa a uns 100 quilòmetres sobre els nostres caps.
El fenomen de l'aurora boreal ha fascinat a la gent durant segles, però no va tenir un nom propi fins que
va ser descrit per l'astrònom i filòsof italià Galileu Galilei el 1619.
Li va donar a l'aurora boreal el nom d'Aurora Borealis, que significa els colors de l'alba des del nord. Els
noms provenen de la deessa romana del matí, Aurora, i de la paraula grega borea, que significa vent del
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nord. Galileu li va donar aquest nom perquè va pensar que el fenomen era la llum del sol reflectida a
l'atmosfera.
Pel que fa a la investigació d'aurores boreals, Noruega ha estat una nació líder durant molts anys. Ja el
1896, l'investigador noruec Kristian Birkeland va llançar la primera teoria sobre com es creen les aurores
boreals a través de l'anomenat experiment Terella en què va simular les aurores boreals sobre un model
de la terra. Des de llavors, l'entorn de recerca de l'aurora boreal ha crescut i Noruega continua sent una
part important d'aquesta investigació.
Allotjament.
24/01. Illes Lofoten
Avui ens endinsarem de ple a l'increïble arxipèlag àrtic per recórrer els racons més bonics del mateix i els
pintorescos pobles de pescadors.
Des de l'era vikinga, les illes han jugat un paper important en la pesca del bacallà àrtic noruec o “Skrei”,
que ve aquí a fresar durant els mesos d'hivern.
Expliquen les generacions, que, abans de l'any 900 dC, vaixells equipats navegaven fins a les Lofoten,
durant la seva famosa temporada de pesca de bacallà. Els seus pescadors viatjaven durant dies, i fins i
tot setmanes, al llarg de la vasta costa noruega, en barques oberts de rems i velers per poder abastir-se
de l'abundant pesca que oferia l'arxipèlag durant l'estació d'hivern.
Aquest costum, en conseqüència, va provocar una necessitat de crear allotjaments per als pescadors
visitants, en petits assentaments, iniciant-se les primeres construccions dels coneguts i típics “robru” o
cabanes de pescadors, avui reformats, però sense perdre el tipisme d'aquell temps.
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Visitarem les platges més salvatges de l'oest de les illes i connectarem amb la cultura vikinga als seus
pobles i gents.
La darrera visita del dia la farem al Lofoten Seafood Center per conèixer de prop la indústria pesquera
d´aquest petit racó de l´Atlàntic Nord. La duresa del treball dels homes del mar i com s'ha transformat
en una de les activitats extractores de peix més modernes del món.

Lofoten Seafood Center ofereix una experiència completa on es pot aprendre sobre l'aqüicultura com a
producte alimentari, brindant informació sobre el cicle de vida, producció i distribució dels salmons. Podrem
obtenir coneixements sobre aquesta indústria d'alta tecnologia, però també sobre la pesca tradicional que
ha estat una base econòmica important per a les Illes Lofoten des de sempre.
*Si el temps ho permet sortirem al fiord per veure de prop el sistema extractiu de salmó, en un dels
vaixells de la factoria, acompanyats d'operadors qualificats que ens mostraran els mètodes d'aqüicultura i
cultiu ecosostenible del salmó al seu hàbitat natural, el mar, un tresor preciós a preservar, informant-nos,
també, cada fase de creixement al tanc.
Finalment farem un esmorzar amb degustació de salmó.
I una vegada més, a la caiguda de la tarda, seguirem gaudint de la recerca dels llums del nord i els
millors racons per poder localitzar-los.
Allotjament.
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25/1. Illes Lofoten – Cultura vikinga i wildlife – Narvik
Després d'esmorzar sortirem a fer un recorregut per la cultura vikinga i gaudir dels diferents paisatges
que ens trobarem en aquest conglomerat d'illes i muntanyes baixes dels fiords. Durant tot el matí anirem
parant per experimentar el paisatge agrest i bonic.
El punt culminant del nostre recorregut és apropar-se a la cultura sami i a l'extinta cultura vikinga. Els
primers pastors ancestrals del nord d'Europa: els samis mai no es van acabar d'assentar en aquestes
terres tan properes al mar, però si queden, en algunes valls, reminiscències de granges i el pas efímer de
la seva cultura. Tradicionalment, la majoria s'han mantingut mitjançant la pesca, la ramaderia i la caça, al
llarg de la costa, als fiords i al costat dels grans rius de l'interior. Sons antics, tradicions artesanals úniques
i un llenguatge particular conviuen amb la tecnologia moderna.
La cultura Sami és la cultura més antiga a grans àrees del nord de Noruega i actualment està
experimentant un fort renaixement. Al voltant d’uns 2.600 sami a Noruega es guanyen la vida amb el
pasturatge de rens, i la major part de la regió del nord de Noruega s'utilitza per criar rens.

Els segons aventurers, guerrers i grangers van deixar la seva empremta i la seva marca en aquestes terres
que encara avui es manté viva. Els vikings eren comerciants, grangers, mariners i guerrers dels països
nòrdics durant l'era vikinga, que va durar aproximadament des del 800 fins al 1050. Els vikings es van
embarcar en expedicions a altres parts d'Europa i més enllà per comerciar i formar nous assentaments,
però també per saquejar. L'era vikinga va començar l'any 793 amb un atac al monestir de Lindisfarne a
Anglaterra, considerada la primera incursió vikinga coneguda. L'esdeveniment que marca el final dels seus
dies de glòria és l'assassinat del rei Harald Hardrada a la batalla de Stamford Bridge el 1066.
Lofoten té una forta connexió amb l'Edat Vikinga. Realitzarem una visita al Museu Viking Lofotr, una
impressionant reconstrucció de la casa comunal més gran que s'ha trobat datada de l'era vikinga, farem
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una visita, per poder experimentar, de primera mà com va ser la Edat Vikinga, realment. L'edifici ha estat
reconstruït com la casa del “Cacique”, a mida real (83 metres de llargada), hi ha diverses habitacions,
habitatges, gildehall (saló de banquets) i l'antic estable d'animals. El museu exhibeix objectes com ara
vidre importat, or i ceràmica, estris que suggereixen que l'àrea va ser la llar d'un clan ric i poderós.
Més tard, intentarem apropar-nos als ants en seu entorn natural.
No només ens trobarem ants, la zona és rica en vida silvestre com guineus, llúdrigues, conills, àligues,
agrons i corbs marins.
A continuació, ens dirigirem a un poble de pescadors per poder passejar pel moll, i, amb una mica de sort,
podrem veure corbs marins, llúdrigues i àligues i prendre una cervesa calenta. Pel camí hi ha diverses
platges de sorra blanca i neta. Realitzarem una passejada escènica pels penya-segats i platges per gaudir
de les impressionants vistes dels fiords d'aquestes illes.
A la primavera de 1940, tant Alemanya com les forces aliades van enviar vaixells, avions i soldats a Narvik.
La petita ciutat ubicada a la secció més interna del fiord Ofot i els seus voltants es va convertir en l'escenari
de les batalles més grans de la guerra en sòl noruec, durant les quals els soldats noruecs hi van participar
en els combats. Les rutes són també testimonis de records de la II Guerra Mundial que el nostre guia ens
anirà descobrint a les platges d'Unstad o Eggum, com antigues troneres, radars i canoneres abandonades.
A darrera hora de la tarda, sortirem cap a Narvik, arribada a l'hotel i acomodació.
Ja amb la nit àrtica sobre nosaltres és el moment de captar llums, estels i qui sap si aurores boreals.
Aquesta nit serà la darrera oportunitat per fotografiar les reines de la nit àrtica.

Allotjament
26/1. Narvik – Oslo – Barcelona
Després d'esmorzar, a l'hora convinguda trasllat a l'aeroport per embarcar en
Barcelona, via Oslo.

el vol de tornada a

Arribada i fi dels nostres serveis.
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Preus *per grup de 15 persones
Preu per persona habitació doble: 2600 €
Suplement per habitació individual: 450 €
Taxes d’aeroport (a re-confirmar en el moment de
l’emissió): 50 €
Agència
Gestora

Allotjaments previstos (o similars)
• Evenes: Evenes Sure Hotel 3*
(https://surehotelairport.com/)
• Andenes: Hotel Andriken 3*

(https://www.thonhotels.com/ourhotels/norway/andenes/thon-hotelandrikken/)
• Illes Lofoten: Anker Brygge Svolvaer
• (https://anker-brygge.no/)

Inscripció i reserva
Per fer la reserva de places cal seguir els següents
passos:
Preinscripció. Per qualsevol de les següents vies:
• E-mail: a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant com a títol del missatge “Inscripció
viatge Noruega” i indicant clarament les dades de
cada participant que s’inscriu (nom i cognoms, email i telèfon de contacte).
• Pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html. Allà
cal marcar l’opció “Inscripció a una activitat”,
emplenar les dades personals i indicar el destí del
viatge a l’apartat ‘Missatge’.
• Per telèfon: als números 937 423 014 o 667 013
352 o 695 528 467.
• Presencialment: a Arqueonet, al carrer Sepúlveda
79 de Barcelona.
Reserva: un cop fetes les preinscripcions ens posarem
en contacte amb tots els preinscrits per tal de portar a
terme els tràmits de reserva (primers pagaments i
requeriments de documentació).
Vols

20 de gener de 2023
Barcelona, 13:25
Oslo, 17:55

Oslo, 16:50
Evenes,19:35

Serveis inclosos
• Guia conductor durant tot el recorregut.
• Professor acompanyant: José Luís Rivera
• Bitllet d'avió de la companyia Air Norwegian
Barcelona – Oslo – Evenes – Oslo – Barcelona, a
classe turista.
• Trasllat privat per carretera en furgonetes privades
• Ferry Sortland – Andanes.
• Estada de 6 nits a cabanes i hotels esmentats, en
règim d'allotjament i esmorzar.
• Dos sopars a l'hotel d'Evenes i un dinar a Lofoten
Seafood.
• Visites guiades i excursions esmentades al
programa.
• Entrada i visita Museu Hurtingruten.
• Entrada a l'Andoya Space center i xerrada amb un
científic.
• Entrada i visita al Lofoten Seafood.
• Totes les taxes aplicables en hotels i transports.
• Taxes del govern pel servei i taxes Eco d'entrades
a espais naturals.
• Propines.
• Assegurança d'assistència sanitària i cancel·lació
fins a 3000€
• Documentació de viatge.
•
Serveis no inclosos
• Begudes durant els àpats.
• Extres personals.
• Qualsevol servei no detallat al programa”.
• Sobre l'albirament de balenes: Preu 135€ / pax

26 de gener de 2023
Evenes, 06:30
Oslo, 09:10

Oslo, 08:30
Barcelona, 12:40
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L'albirament de balenes depèn de la climatologia,
de l'estat del mar i de la migració dels cetacis. A
causa de l'estacionalitat l'activitat s'ha de confirmar
en fer la reserva, però no s'abonarà fins a 48 hores
abans a la destinació, directament al guia.
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CONDICIONS DE RESERVA I PAGAMENTS
Pagaments:
1) Per a garantir les places pre-reservades caldrà fer un primer pagament a compte. Tres mesos
abans de la sortida, per a fer els tràmits de la formalització de la reserva, haurà de fer-se un ingrés
fins arribar al 40% de l’import del viatge.
2) En cas que la reserva de la plaça es faci dins els 3 mesos abans de la data de sortida del viatge
s´haurà de realitzar directament el pagament del 40% corresponent a la formalització de la
reserva.
3) L’últim pagament (fins a aconseguir l´import total del viatge ) haurà de fer-se, com a màxim, un
mes abans de la data de sortida del viatge.
Les dates concretes de cada pagament es comunicaran directament, en el seu moment, a les persones
que hagin reservat plaça en el viatge.
Pot haver-hi excepcions de condicions de pagament sol·licitades pel proveïdor o la companyia aèria
(condicions particulars). Si n´hi hagués, es comunicarien amb anterioritat per escrit a l´espera de la
confirmació per part del client, d’acord amb el següent:
Serà d´obligat pagament l´abonament de l´import corresponent a la totalitat del preu de les reserves
aèries en el moment en el qual la companyia aèria o el client donin l´ordre d´emissió d’aquestes, així com
la totalitat d´aquells serveis que així ho requereixin i hagin estat sol·licitats pel proveïdor.
La resta de les quantitats s´establiran segons el calendari de pagaments proporcionat pel proveïdor.
Documentació:
1) En el moment de la formalització de la reserva haurà de lliurar-se una còpia escanejada del
passaport (en cas que el viatge el requereixi) o bé del DNI.
2) Qualsevol canvi en relació amb el passaport o el DNI (pèrdua, renovació…) haurà de comunicarse a Malaika Viatges, S.L. abans de la data d´inici del viatge.
3) Documentació: Passaport vigent amb una validesa mínima de 6 mesos amb 02 pàgines en blanc.
No ha de tenir el segell d´entrada a Israel.
Cal gestionar un visat per poder entrar al país.
1.- Si el grup és inferior a 10 persones gestionarem el visat a l’arribada al país , prèviament caldrà
enviar al nostre corresponsal a destí el passaport escanejat i un formulari degudament
complimentat que sol·licita la oficina d´immigració, cal fer ho entre dos mesos abans de l’arribada
dels passatgers i no més tard de 20 dies previs a l´arribada.
2.- Si el grup és superior a 10 persones podem gestionar el visat a l´ambaixada de Madrid i
necessitarem el passaport original, dues fotografies de mida carnet i omplir el formulari de
sol·licitud que ens demani l’ambaixada.
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 a un professional metge.
Poden consultar les informacions oficials sobre vacunes a la web del Ministeri de sanitat i Consum
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do
a la web de gencat.cat o trucant al cat Salut respon al 061
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/vacunacio/
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L´agència oferirà quanta informació sigui requerida pel viatger en relació amb la necessitat d´expedir
documentació addicional per a la seva entrada o sortida del lloc de destinació i vigència dels documents
d´identitat, independentment de la seva nacionalitat. Així mateix, en el seu cas, les vacunes necessàries
o altres exigències en matèria sanitària. Per obtenir informació addicional sobre país/països de destinació
podem consultar amb www.exteriores.gob.es (Tel: 91.379.97.00).
Notes:
1) L’agència, en el moment de contractació del viatge combinat, posarà en coneixement del client la
possibilitat de subscriure una assegurança facultativa que cobreixi les despeses originades en cas
de que el viatger decideixi posar fi al contracte o les despeses d’assistència, incloses les de
repatriació, en cas d´accident, malaltia o defunció durant el viatge.
2) Si el viatge o vacança és, en termes generals, apte per a persones amb mobilitat reduïda, a petició
del viatger, l´agència facilitarà al viatger informació precisa sobre la idoneïtat del viatge o vacança
en funció de les seves necessitats.
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
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les prestacions que formen el viatge combinat si no s’hagués determinat calendari de pagaments específic,
cas en el qual aquest haurà de seguir-se. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l´agència el
requerirà perquè ho efectuï . En cas de no abonar aquest import en el termini requerit per l’agència,
s´entendrà que el pagament s’efectuarà no més tard de 7 dies abans de la sortida.
De no procedir al pagament total en les condicions assenyalades, s´entendrà que el consumidor desisteix
del viatge sol·licitat ,sent-li aplicables les condicions previstes en l’apartat “Dret de desistiment del

consumidor”.

*L´assegurança d’assistència i de cancel·lació, inclosa en els nostres viatges, no està subjecta a la Llei de
Viatges Combinats. És imperatiu legal tramitar-la en el mateix moment de la confirmació de serveis de la
reserva i, una vegada emesa, les garanties de la pòlissa queden activades i, per tant, no es reemborsable.
Preu
Els preus dels viatges combinats estan calculats sobre la base dels tipus de canvi, tarifes de transport,
cost del carburant, taxes, nombre de participants i impostos aplicables en la data de l´edició del programa.
En cas de circuits que incloguin dos o mes països, el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar
USA en la mateixa data.
El preu pot ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions
en el cost dels transports (inclòs el preu del carburant), en les taxes o impostos referents a determinats
serveis (com els d´aterratge, embarcament o desembarcament en ports i aeroports), nombre de
participants i en els tipus de canvi aplicats al viatge.
Quan l´agència de viatges es vegi obligada a modificar de manera significativa i a l´alça el preu del viatge
combinat per motius diferents dels expressats en el paràgraf anterior, ho notificarà al consumidor el més
aviat possible (per escrit o per qualssevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada),
a fi i efecte que pugui optar per acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte (si
aquests s´ha formalitzat).
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
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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.
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.

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

17

Noruega: a la recerca d’aurores boreals, fauna salvatge i paisatges àrtics
– En circumstancies excepcionals, per exemple, en cas que en el lloc de destinació existeixin greus
problemes de seguretat que puguin afectar el viatge combinat, els viatgers podran posar fi al contracte
abans de l´inici del viatge combinat sense pagar cap penalització.
– A més, els viatgers podran posar fi al contracte en qualsevol moment abans de l´inici del viatge combinat
mitjançant el pagament d´una penalització per terminació, que sigui adequada i justificable.
– Si, desprès de l´inici del viatge combinat, no poden prestar-se elements significatius d´aquest, hauran
d´oferir-se al viatger fórmules alternatives adequades, sense cost addicional. Els viatgers podran posar fi
al contracte sense pagar cap penalització en cas de no execució dels serveis quan això afecti
substancialment l’execució del viatge combinat i l´organitzador o, en el seu cas, el detallista no
aconsegueixi solucionar el problema.
– Els viatgers també tindran dret a una reducció del preu i/o a una indemnització per danys i perjudicis
en cas de no execució o execució incorrecta dels serveis del viatge.
– L´organitzador haurà de proporcionar assistència al viatger en cas que aquest es trobi en dificultats.
– Si l´organitzador incorre en insolvència es procedirà al reemborsament dels pagaments. En cas que
l´organitzador incorri en insolvència desprès de l’inici del viatge combinat i aquest inclogui el transport,
es garantirà la repatriació dels viatgers. Malaika Viatges ha subscrit una garantia de protecció front a la
insolvència amb l´entitat AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb domicili social:
C/Monseñor Palmer, 1. 07014 Palma de Mallorca. CIF: A-60917978, Telèfon: 935571033; nº de pòlissa
72980037. Si es deneguen serveis a causa de la insolvència els viatgers podran posar-se en contacte amb
aquesta entitat o, en el seu cas, amb l’autoritat competent: Departament d’Empresa i Coneixement,
Passeig de Gràcia, 105 08008 – Barcelona, 93.484.95.00.
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