
 

 

Madagascar en bici 

 

Informació 

 

Un viatge d’aventura, de natura salvatge que l’arriba 

al cor, a més, en bicicleta per viure-ho d’una altre 

manera, amb més intensitat i de forma més activa. 

 

14 dies / 13 nits 

 

Setembre:8 / Novembre: 2 

de 2020 

 

Guia parla castellana 

 

Grup Mín.5 persones  

Preu 

 2.460 €  

Vols No inclosos 

 

 
 

Dades bàsiques 

 

Tipus de viatge Transports utilitzats Atractius principals 

           



 

 

 
 

Dies Itinerari Àpats Allotjament 

01 Arribada  a Antananarivo - Hotel 

02 Antananarivo - Antsirabe D / A / C Hotel 

03 Antsirabe – Ambositra - Ambalandingana D / A / C Ecolodge 

04 Ambalandingana – P.N. Ranomafana D / A / C Hotel 

05 P.N. Ranomafana - Sahambavy D / A / C Hotel 

06 Sahambavy – Fianarantsoa - Ambalavao D / A / C Hotel 

07 Ambalavao – Reserva d’Anja - Andringritra D / A / C Camping 

08 P.N. Andringritra (M. Camaleó) D / A / C Camping 

09 P.N. Andringritra - Isalo D / A / C Hotel 

10 P.N. Isalo D / A / C Hotel 

11 P.N. Isalo - Tulear D / A / C Hotel 

12 Tulear – Ifaty - Ambolimahilaka D / A / C Hotel 

13 Playas de Ambolimahilaka D / C Hotel 

14 Playas de Ambolimahilaka – Tulear – Vol a Antananarivo D - 

 

*Àpats: E= esmorzar; D=dinar; S=sopar. 



 

 

Itinerari

Dia 01. Arribada a Antananarivo   
Arribada a l'aeroport de la capital, tràmits de visat, 

rebuda per part del nostre representant en destí i trasllat 

a l'hotel. Resta del dia lliure. Allotjament. 

 

Dia 02. Antananarivo - Antsirabe (E)   

Esmorzar molt aviat i sortida amb el vehicle per les 

terres altes malgaches entre un paisatge d'arrosals en 

terrassa, recorrent la famosa carretera RN7. A partir del 

poblat d'Antanifotsy començarem a pedalejar entre un 

paisatge de muntanyes i valls. Dinar en ruta per 

continuar fins a la ciutat colonial d'Antsirabé. Arribada 

a l'hotel i resta del dia lliure. Allotjament.  

     

Bici: 60 km asfalt / Vehicle: 100 km    

   

Dia 03. Antsirabe - Ambositra - Ambalandingana 

(E) 

Esmorzar i sortida en bicicleta cap al sud per travessar 

grans valls fins al poblat de Manandona. En aquest 

punt, ens recollirà el nostre vehicle durant uns 60 k 

aprox, fins al reiu Fatihita, des d'on continuarem en 

bicicleta per arribar a la ciutat d'Ambositra. Dinar en 

ruta i brey trasllat fins al desviament d'Ivato Centre, on 

pedalejant prendrem la pista de terra que ens portarà 

pedalejant fins a l'aldea d'Ambalandingana, a les portes 

del País ZAfimaniry. Arribada al eco lodge i resta del 

temps per descansar i gaudir de l'entorn. Allotjament. 

      

 

Bici: 64 km (50 km asfalt / 14 km pista)    

   

Ambositra:    

A 1350m d'altitud aquesta població malgaix és 

reconeguda pels seus artesans Zafimaniry, mestres de 

l'escultura en fusta. Situada en plenes terres altes, 

Ambositra és bressol de l'ètnia Betsileo. Podrem visitar 

diversos tallers de marqueteria, o passejar pels seus 

carrers i barrejar-nos amb els seus variats personatges. 

Si viatgem entre juliol i setembre per les terres altes 

podríem trobar-nos amb la famosa "famadihana" o 

retorn dels morts. Comentar-vos que per poder acudir 

a un "retorn de morts" hem de ser convidats, és una 

celebració familiar, no turística. No obstant això si som 

convidats, intentarem si el nostre circuit ho permet, 

acudir un breu espai de temps- per no violar la intimitat 

familiar- a la celebració.       

Dia 05. Ambalandingana - P.N. Ranomafana (E) 

Esmorzar i sortida cap al sud en vehicle durant uns 56 

km fins a Camp Robin on començarem amb la bicicleta 

fins arribar a Ambohimasoa. Dinar en ruta. Des d'aquí 

descendrem fins a prendre la pista de Vohiparara que 

ens portarà al Parc Nacional de Ranomafana. 

Allotjament.      

 

Bici: 84 km (46 km asfalt / 38 km pista)    

   

P.N. Ranomafana:    

Els francesos en època colonial van descobrir una font 

d'aigües termals amagada entre la selva i van crear un 

balneari. Al maig de 1991 es va inaugurar el Parc 

Nacional de Ranomafana, el nom significa" aigua 

calenta ". Aquesta reserva de la biosfera està 

considerada com l'enclavament més humit de l'illa 

continent. Les llegendes malgaixos diuen que en 

Ranomafana plou 365 dies per any. Sens dubte és una 

de les més famoses i espectaculars de les reserves 

naturals del país, (cal tenir en compte que la major part 

del parc nacional està tancat als visitants i només tenen 

accés els científics que estudien la seva biodiversitat) 

on es poden observar amb alguna dificultat nombroses 

espècies de fauna i flora endèmiques de l'illa. 

Declarada Patrimoni Natural Mundial dels boscos 

plujosos de Atsinanana en 2007 per la UNESCO, que 

comprèn sis parcs nacionals que s'estenen al llarg de la 

costa oriental d'aquest país illenc. Els seus boscos 

arcaics són d'essencial importància en el manteniment 

dels processos ecològics que són imprescindibles per a 

la supervivència de la biodiversitat excepcional de 

Madagascar. Aquesta biodiversitat és conseqüència de 

la història geològica de l'illa: després de la separació 

definitiva de Madagascar de les altres masses 

terràqüies fa més de 60 milions d'anys, la fauna i la 

flora malgaixos van anar evolucionant de forma 

aïllada. Els boscos plujosos s'han inscrit a la Llista del 

Patrimoni Mundial tant per la seva importància per als 

processos ecològics i biològics, com per la seva 

biodiversitat i el gran nombre d'espècies amenaçades 

que alberguen, en particular primats i lèmurs. Tot el 

Parc Nacional de Ranomafana es troba enmig de la 

selva, en un frondós bosc humit tropical d'unes 41.601 

hectàrees i a una alçada mitjana de 1.000 metres sobre 

el nivell del mar. La gran diversitat d'espècies animals 

i vegetals de la reserva han cridat durant dècades 

l'atenció de nombrosos biòlegs i naturalistes de tot el 

món. Per exemple, Ranomafana compta amb més de 12 

espècies de lèmurs diferents (Propithecus edwardsi, el 

Hapalemur aureus, Hapalemur griseus 

ranomafanensis, el lèmur de panxa vermella, el 

Prolemur simus (una de les espècies més amenaçades 

del planeta) ..., a més de centenars de varietats 

d'orquídies silvestres i més de 115 espècies d'aus que 

es reparteixen per l'interior d'aquesta selva salvatge, 90 

espècies de papallones, 98 d'amfibis, 62 de rèptils... 



 

 

Ranomafana és naturalesa en estat pur. El parc s'ha de 

visitar a peu i en companyia d'un guia local. La major 

part dels circuits s'organitzen a partir de l'enclavament 

de Talatakely, on es poden observar sense dificultat 

nombroses espècies de lèmurs. La nostra visita es 

considera de nivell senzill. Aconsellem bon calçat, 

pantalons llargs i impermeable (el sòl és relliscós a 

causa de les pluges i la humitat constant.    

       

Dia 06. Sahambavy - Fianarantsoa - Ambalavao (E) 

   

Esmorzar i sortida pedalejant fins a la ciutat de 

Fianarantsoa, visita panoràmica del centre de la ciutat i 

continuació fins a la ciutat s'Ambalavao, dinar en ruta. 

Arribada i visita de la fabricació artesanal del paper 

Antemoro. Allotjament       

Bici: 76 km       

 

Paper Antemoro:    

En aquesta etapa vam finalitzar el nostre periple per les 

terres altes malgaixos i dóna començament el nostre 

descens a través de la sabana malgaix, paisatges 

desèrtics i poblacions crescudes enmig del no-res. "Els 

orígens del paper Antemoro es remunten al segle VII, 

quan els immigrants àrabs arribats a la costa sud-est, 

Manakara, Vohipeno, Farafangana, Mananjary etc. de 

creença musulmana, van portar amb si l'Alcorà que 

amb el pas del temps va començar a deteriorar-se. 

D'aquí que intentessin trobar una matèria vegetal capaç 

de perdurar en el temps. Van trobar el "avoha" 

(Bosqueia danguyana) un arbust de la família de la 

figuera (Moraceae) del que amb la seva escorça i 

després d'una sèrie de processos artesanals donava lloc 

a un paper resistent i sobre el que podia reescriure el 

preuat Alcorà. Un francès anomenat P.Mathieu va 

recuperar el 1936 a Ambalavao, aquesta artesanal 

fabricació que podrem observar al nostre pas per 

Ambalavao.       

Dia 07. Ambalavao - Reserva d'Anja - Andringrita 

(E) 

Esmorzar i sortida en bicicleta fins a la Reserva d'Anja, 

on veurem lèmurs de l'espècie maki catta amb facilitat, 

així com camaleons i tombes betsileo-sud. Abans del 

dinar possibilitat de fer un curt trekking d'una hora i 

mitja aprox. Després continuarem amb les nostres bicis 

fins a arribar per la tarda al Parc Nacional 

d'Andringritra i a la vall del Tsaranoro. Allotjament i 

resta del temps lliure.       

Bici: 62 km (37 km asfalt / 25 km pista)     

Reserva d'Anja:    

Situada 15 quilòmetres sud de la ciutat de Ambalavao 

i abans d'arribar al desviament del Parc Nacional del 

Andringitra, la Reserva d'Anja s'estén als peus del 

massís de Iadramvaky i presenta una gran riquesa de 

flora i fauna destacant diverses espècies d'orquídies, 

ficus i pachypodiums. Més de 300 lèmurs de diverses 

famílies tots ells de l'espècie Lèmur Catta Linnaeus 

habiten aquest bosc tropical on també és fàcil observar 

camaleons, boes de Madagascar i bactracis. El bosc 

està immers en un caos de blocs de pedra granítica, de 

vegades gegantines que conformen els miradors 

naturals des dels quals obtindrem una perspectiva 

espectacular de tota la reserva. També es poden visitar 

diverses grutes subterrànies que antigament van ser 

utilitzades per l'ètnia Betsileo Sud per amagar-se i 

protegir-se dels atacs dels bel·licosos Bara de Ihosy. La 

Reserva està gestionada per una associació local i 

activa econòmicament la petita població de Ny Anja on 

gran part dels joves treballen com a guies i cuidadors 

de la reserva. Va ser inaugurada oficialment l'any 2001 

i des de llavors s'ha convertit en una de les grans 

atraccions turístiques d'aquesta regió causa de la gran 

facilitat amb la qual el turista podrà observar als 

Lèmurs Catta sense realitzar dificultosos trekkings. La 

nostra visita a la reserva és de nivell senzill tot i que 

alguns trams per accedir a les grutes puguin ser de 

major dificultat. Aquesta reserva la considerem 

imprescindible ja que permet observar de prop i amb 

gran facilitat nombrosos lèmurs de l'espècie Catta, a 

més de camaleons i un espectacular paisatge.  

     

Dia 08. P.N. Andringritra (E)    
Esmorzar i sortida en bicicleta per pista de terra fins als 

poblats de la vall de Sahanambo. a partir de Morarano 

asccendrem a peu de la Muntanya Camaleó (1.595 

metres) i des de la que es divisen unes sublimes vistes 

de tota la serralada Andringritra. Trekking d'unes 3 

hores de durada, amb el temps per recuperar-nos 

gaudint del dinar abans de començar el descens. Retorn 

en bicicleta fins a a vall del Rsaranoro. Arribada al 

campament i resta del temps lliure. Allotjament.  

    

 

Bici: 30 km       

 

Dia 09. P.N. Andringritra - ISalo (E)   
Esmorzar i trasllat molt aviat en camió 4x4 fins a la 

RN7 uns 140 km aprox. Des d'aquí començarem en 

bicicleta entre grans turons de granit fins arribar a 

l'anomenada porta del sur. Trasllat en vehicle fins a la 

ciutat d'Ihosy, des d'on iniciarem l'ascens pedalejant 

del massís d'Horombe. Després de l'ascensió, 

descendrem per la gran sabana fins arribar per la tarda  

 

al Parc Nacional d'Isalo. Allotjament.     

 

Bici: 70 km (asfalt)       

 

Dia 10. P.N. Isalo (E)    

Esmorzar i sortida a primera hora en bicicleta per pista 



 

 

de terra fins arribar al Canó de Makis, on realitzarem 

una breu visita a peu. Retorn en bicicleta fins al Canó 

de Namaza i visita a peu del Parc NAcional d'Isalo 

(trekking de nivell fàcil-mig). Visita de la cascada de 

les Ninfes, piscina blava i piscina negra. Dinar en ruta 

i sortida pedalejant fins a la zona de Malazo, des d'on 

gaudirem de l'espectacular posta de sol des de la 

finestra del Isalo. Retorn a l'hotel en vehicle. 

Allotjament. 

 

Bici: 44 km       

 

Día 11. P.N. Isalo - Tulear (E)    

Esmorzar i sortida molt aviat en vehicle fins a 

Manombo Be, uns 135 km aprox. Des d'aquí, ruta cap 

al sud pedalejant per travessar la zona del bosc de 

transició de Zombitse i podent observar els primers 

baobabs del sud malgache abans de Sakaraha. a partir 

d'aquesta ciutat, realitzarem un altre trasllat en vehicle 

per acabar els darrers 35 km de descens, pedalejant fins 

arribar per la tarda a la ciutat de Tulear. Arribada a 

l'hotel i resta del temps lliure per descansar o recórrer 

la zona. Allotjament.       

Bici: 90 km       

 

Dia 12. Tulear - Ifaty - Ambolimahilaka (E) 

Esmorzar i sortida en bicicleta per prendre la pista 

d'Ifaty. Visita de la Reserva de Reniala i el seu 

espectacular bosc de Baobabs. Dinar a les platges 

d'Ifaty i continuació pedalejant fins a les platges 

d'Ambolimahilaka. Arribada abans del crepuscle a 

l'hotel. Allotjament. 

 

Bici: 38 km (pista)        

 

Dia 13. Platges d'Ambolimahilaka (E)  

Dia lliure a Ambolimahilaka. Opcionalment existeix la 

possibilitat de realitzar diverses excursions com a la 

barrera de coral en piragua tradicional per practicar 

snorkel, safari de balenes (de Juliol a Setembre), 

immersions, quads etc. Allotjament.  Nota: Totes les 

excursions o activitats a realitzar a la platja poden 

contractar-se directament a la recepció de l'hotel i no 

estan incloses al preu del viatge i es pagaran 

directament en el mateix hotel   

 

 

 

Dia 14. Platges d'Ambolimahilaka - Madiorano - 

Tulear - Vol a Antananarivo (E)  

Esmorzar i a l'hora acordada trasllat en 4x4 fins a 

l'aeroport de Tulear per prendre el vol destinació a 

Antananarivo. Arribada a Antananarivo i fi dels 

serveis.   

 

* Menjars: E=Esmorzar; D=Dinar; S=Sopar



 

 
 

Les informacions contingudes en aquest dossier, són única i exclusivament a títol informatiu, estant subjectes a possibles variacions. Kareba Viatges 

declina tota responsabilitat per qualsevol circumstància derivada per interpretació errònia de la informació a dalt publicada. Subjecte a les 

condicions generals que es troben a la nostra web. 
 
 
 
 

 

Preus 

Preu per persona: 2.460€ -Grup en base a 2 persones  

 

Suplements: Individual: 400 €      

 

Preus en base a la moneda local del país, calculats en el moment de publicació del viatge. Qualsevol fluctuació de la 

moneda podria afectar al preu final del viatge. En aquest cas serà comunicat amb suficient antelació al client.    
 
 

El preu inclou / no inclou

Inclou    
- Vol Tulear - Antananarivo   

- Allotjament en habitació doble als hotels previstos 

de categoria turista   

- Vehicles tot terreny per trasllats i transport dels 

equipatges, de les bicicletes i de suport per tota la 

ruta   

- Guia de parla castellana (no en bicicleta) durant tot 

el recorregut   

- Règim de pensió complerta segons s'indica   

- Totes les visites i excursions esmentades com 

incloses al programa   

- Trasllats aeroport-hotel-aeroport i rebuda en castellà 

a l'arribada   

- Entrades al P.N. Isalo, Ranomafana, Andringritra i 

Reserves del Llac Tritriva, Reniala i Anja  Guies 

locals (obligatoris) en parcs i reserves   

- Taxes turístiques   

- Mapa de Madagascar   

- Assegurança de viatge amb cobertures de 

cancel·lació fins a 1.000 €   

- Documentació digitalitzada en l'espai personal del 

CLUB KAREBA   

- Assistència 24 hores durant el viatge      

 

 

 

 

 

 

 

 

No inclou    
- Vols internacionals  Bicicletes i materials especifics 

(equipament, casc...)  

- Consulta'ns en cas de voler llogar una a l'illa   

- Taxes d'aeroport   

- Dinars i sopars no especificades (dinar a l'hotel La 

Plage i dinar i sopar el dia dels vols de connexió)   

- Begudes   

- Visat   

- Propines i extres personals   

- Qualsevol servei no especificat com inclòs



 

 

Informació addicional   

Documentació i visats    

El visat per a estades de màxim 1 mes es pot tramitar a l'arribada (sempre que es posseeixi bitllet d'avió de tornada a Europa) 

a l'aeroport internacional d'Ivato, a Antananarivo. Es necessita el passaport en vigor amb una validesa mínima de 6 mesos 

a la data de sortida del país. NO són necessàries fotografies. A data 23/11/17 el Ministeri competent encara no s'ha 

pronunciat de si hi haurà canvis o no en el preu del visat. Per tant la taxa segueix sent la mateixa que l'actual: S'hauran 

d'abonar 30 € (aproximats, fluctua en funció de la paritat euro / Ariary) en concepte de visat a l'arribada a l'aeroport. A 

l'avió us lliuraran un imprès per omplir. No hi ha cap taxa de sortida del país.      

 

Sanitat i vacunes   

Vacunes obligatòries i recomanacions sanitàries: No hi ha cap vacuna obligatòria ni recomanacions específiques. És 

recomanable la profilaxis de la malària.. Kareba viatges informa únicament de les vacunes obligatòries per poder entrar al 

país al que es va a viatjar. Recomanem consultar sempre amb temps suficient les recomanacions proporcionades pel 

Minisiterio de Sanidad y consumo a la web: http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do  També recomanem 

consultar en el telèfon de Sanitat Respon 902 111 444 o al seu web els diferents centres de vacunació: 

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/organitzacio/adreces_i_telefons/centres_vacunals/      

 

Compartir habitació  
El preu dels nostres viatges està indicat per persona en habitació doble. En cas de viatjar sol existeix l'opció de viatjar en 

habitació individual pagant el suplement corresponent o sol·licitar l'opció de "compartir habitació". En aquest cas es 

compartirà habitació amb un altre viatger/a. En cas que no aparegui company per compartir habitació el client haurà de 

llavors assumir el suplement d'individual.   

 

Divisa  
La moneda oficial de Madagascar és l'Ariary que substitueix l'antic Franc Malgaix (part de la població encara fan referència 

al Franc malgaix amb el que hem de tenir cura i preguntar sempre en quina moneda ens donen la tarifa o preu). És 

imprescindible portar euros (mai dòlars o altres monedes) que es poden canviar en qualsevol banc o en les oficines de canvi. 

Es recomana portar bitllets com a mínim de 50 euros ja que obtindrem un canvi favorable. Pocs hotels a Madagascar 

ofereixen aquest servei, i canvien bàsicament Euros. Es recomana si pot ser canviar moneda a l'Oficina de Canvi de 

l'Aeroport Internacional d'Antananarivo (SOCIMAD) ja que al llarg del nostre viatge ens serà més difícil trobar entitats 

bancàries que romanguin en horaris d'obertura a la nostra arribada. La paritat entre l'Euro i l'Ariary varia constantment. 

1euro = 3600 Franco de (Novembre 2017). La targeta VISA és acceptada exclusivament en hotels de categoria superior i 

en algunes botigues d'artesania exclusiva a la capital. Els bancs en les grans ciutats disposen de caixers automàtics on poder 

realitzar reintegraments únicament amb targetes de Crèdit VISA en algunes entitats també amb MASTERCARD. Els Travel 

Cheks són acceptats únicament en algunes entitats bancàries de la capital. Hi ha una oficina de canvi a l'aeroport on podrem 

canviar la moneda malgaix que no haguem utilitzat en el nostre viatge.    

 

Clima  

Durant els mesos de maig a octubre, és el període on Madagascar es prepara per rebre als seus visitants. Entenent per la 

seva ubicació, l'illa compta amb un microclima especial. Aquest període de mesos correspon a l'anomenat "període sec" a 

causa que les pluges no són tan freqüents, però tot i així heu d'estar preparats per a tot. Durant el període sec, Madagascar 

es troba durant l'hivern. En on el clima és una mica fred, sobretot a les nits. Les temperatures descendeixen fins als 4 graus 

celsius. Durant el cap de abril i maig, és un bon moment per viatjar a Madagascar. És el moment en què acaben les llargues 

pluges i comença l'hivern. Allà contemplaran una flora d'un verd molt intens. Els mesos de juliol i agost, són els més freds 

de l'illa, així com també és quan es rep més afluència de turisme. Així que si el que desitgeu és un clima no gaire fred i amb 

poc cabal de gent, us recomanem visitar Madagascar d'abril a maig o de setembre a novembre.   

 

Dificultat del Viatge  

Bicicleta:  

Aquest viatge està classificat en el nivell 3-4 de 5 (mig/alt), dissenyat per a persones amb una mica d'experiència en bicicleta 

de muntanya, els recorreguts són de nivell mig, amb una mica de complicació en algunes jornades. Recorrerem pistes, 

senders sinuosos i carreteres asfaltades amb una durada entre 6/7 hrs al dia amb aturades aprox i uns 727 km aprox en total   

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/organitzacio/adreces_i_telefons/centres_vacunals/


 

 

Trekking:  

Es necessita una mínima forma física per visitar qualsevol dels parcs nacionals malgaches ja que tots es visiten a peu. La 

nostra valoració de dificultat, avall indicat, es medeix tenint present a persones que disposen de bona salut i d'una forma 

fisica acceptable.   

P.N. Isalo Trekking fàcil amb trams mig (durada, calor, terreny irregular)  

P.N. Ranomafana Trekking fàcil amb trams mig (tipus escala, terreny humid)  

Reserva d'Anja Trekking fàcil amb trams mig (baixada a les coves)  

P.N. Zombitse Trekking fàcil   

 

Vehicle de Suport  

Durant el recorregut sempre ens acompanyarà un vehicle de suport acompanyant al grup en tot moment per si es necessita 

ajuda, bé per averia o per cansanci físic. El vehicle assistirà a la persona i a la seva bicicleta per poder continuar la resta del 

trajecte així com el guia expert a la zona. No heu de carregar pes, només una petita motxilla amb lo personal. Durant les 

jornades de descans i en tot moment, la organització i el guia seran flexibles a possibles canvis que fossin necessaris en el 

recorregut ja sigui per la duresa o per interès ajustant-se a les condicions meteorològiques i del grup.   

 

Equipament  

- Bicicleta  

- Casc (obligatori)  

- Xiulet (recomanable)  

- Motxilla petita (20/25 litres)  

- Ulleres de sol  

- Crema protectora del sol  

- Roba d'abrig, pluja i paravent  

- Guants curts  

- Guants llargs  

- Guants impermeables  

- Roba còmode per la bici: Maillot/Culote  

- Material de protecció pel fred  

- Sabatilles còmodes per la bicicleta  

- Cantimplora o sistema d'hidratació  

- Llanterna o frontal    

 

Electricitat    

 
 

Allotjament         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIUTAT ALLOTJAMENT PREVIST 

Antananarivo Au Bois Vert Lodge o similar 

Andasibe Vatolahy hotel o similar 

Ambalandingana Ecolodge Sous le Soleil Mada  

Ranomafana Le Grenat Hotel o similar 

Sahambavy Lac Hotel o similar 

Ambalavao Aux Bouganvilles o similar 

Andringritra Andringritra camp Catta o similar 

Isalo Motel de l'Isalo o similar 

Tulear Hotel L'escapade o similar 

Ifaty Hotel de la plage o similar 



 

 

Bibliografia   

Recomanem les guies Petit Futé que van ampliant i actualitzant destinacions. Pots consultar els seus destins en el següent 

enllaç: https://www.alhenamedia.info/ .Tots els nostres clients rebran un codi per poder descarregar 

enwww.ebookfute.com/es la guia de la destinació en format electrònic.  Seguretat  Consulteu el web del Ministeri 

d'Assumptes Exteriors:  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.as

px     

 

Reserva del viatge   

Existeixen 3 maneres de formalitzar la inscripció del viatge:   

1. Per telèfon: 93 715 66 59   

2. Per correu electrònic:kareba@karebaviatges.com   

3. Presencialment, a les nostres oficines: Kareba Viatges  c / Colom, 48-08.201 Sabadell     

 

PAGAMENT DE LA RESERVA   
En el moment de formalitzar la inscripció es requereix una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.  El pagament es 

pot realitzar per transferència bancària al següent número de compte:   

BANC DE SABADELL: ES33 - 0081-0561 - 1100-0142 - 2853   

La inscripció no es considerarà formalitzada fins a la recepció del comprovant bancari de la transferència.   

 

Condicions de cancel·lació  

En cas de cancel·lació per part del client, cada passatger haurà d'abonar a Kareba Viatges, la despesa de gestió (60 €) 

generada des del moment de la inscripció. Segons la llei de viatges combinats, a més de les mencionades despeses de gestió 

i de les despeses de cancel·lació (bitllets no reemborsables, hotels reservats, contractació de serveis en destí, etc.), el 

passatger haurà d'abonar una penalització, consistent en el 5% del total del viatge si el desistiment es produeix entre 11 i 15 

dies d'antelació a la data del començament del viatge; el 15% entre els dies 3 i 10, i el 25% dins de les 48 hores anteriors a 

la sortida. De no presentar-se a l'hora prevista per la sortida, no tindrà dret a cap devolució de la quantitat abonada. Des del 

moment de la confirmació: Bitllets aeris no reemborsables     

 

Condicions de Pagament   
Confirmació i 30 dies abans de la sortida: 40% de l'import del viatge  Entre 15 i 10 dies abans de la sortida: 100% de l'import 

del viatge   (Consultar condicions de contractació AQUI) 

https://www.alhenamedia.info/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.karebaviatges.com/ca/legal/condicions_contractacio


 

 

Fitxa d'inscripció - Reserva del viatge 

 

Dades del viatge 

Viatge: Data de sortida: 

Habitació 

 Doble  Individual  

Assegurança de cancel·lació (demaneu-nos el resum de les cobertures): 

 Si, vull contractar l'assegurança  No, no m'interessa l'assegurança 

(Si no es marca cap opció, s'entén que el passatger renuncia a l'assegurança de cancel·lació) 

Dades personals (Nom i cognoms tal com apareixen al DNI / Passaport) 

Nom: Cognoms: 

Adreça: 

CP: Població: Telèfon de contacte: 

e-mail: Núm. DNI: 

Altres passatgers (indiqueu nom, cognoms i DNI) 

 

 

PAGAMENT DE LA RESERVA 

En el moment de formalitzar la inscripció cal deixar una bestreta del 40% del import del viatge. (*) El pagament es pot 

fer per transferència bancària al número de compte següent: BANC DE SABADELL: ES33 0081 0561 1100 0142 2853. 

La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no es rebi el comprovant bancari de la transferència. (*) Consulteu-

nos la possibilitat de finançar el viatge a 3, 6 i 9 mesos sense interessos.



 

 

Condicions generals de contractació

 1. Regulació jurídica aplicable 

 La relació contractual entre l’agència organitzadora i el client es 

regeix per les clàusules del contracte de viatge combinat, per la 

fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu i per 

les presents condicions generals, totes redactades de conformitat 

amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de 

viatge (Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de 

condicions generals de contractació (Llei 7/1998, de 13 d'abril). Les 

parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels 

tribunals de Barcelona per resoldre les discrepàncies o 

reclamacions que suscitin la interpretació o l'execució del contracte 

de viatge combinat i d'aquestes condicions generals, i renuncien al 

fòrum propi en cas que sigui diferent. L'organització tècnica dels 

viatges publicats en aquest fullet corresponen a l'agència KAREBA 

VIATGES SL , que actua sota la marca registrada de KAREBA 

VIATGES, agència minorista amb llicència GC - 1312. CIF 

B64051402, amb domicili social al carrer Colom, 48 08201 

Sabadell. 

 

2. Inscripció al viatge 

L'acte d'inscripció en el viatge i la consideració de reserva exigeix 

que el client hagi satisfet un dipòsit del 30 % de l'import total 

pressupostat, llevat que les condicions econòmiques dels 

proveïdors imposin el pagament avançat d'un altre import. L'import 

restant s'haurà d'abonar quan es formalitzi el contracte del viatge 

combinat. 

 

3. Modificació del viatge per part de l'organitzador 

Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera 

significativa els elements essencials del viatge, ho haurà de 

notificar per escrit al client el més aviat possible per tal que aquest 

pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al 

reembossament íntegre de les quantitats pagades, o bé acceptar les 

conseqüències de la modificació del viatge inicial. En el cas que el 

client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils 

següents a la notificació de la modificació, s'entendrà que opta per 

la rescissió de la reserva o del contracte. Es consideren causes 

suficients per a la modificació del viatge els casos de força major 

circumstància aliena, anormal i imprevisible) i quan no concorri el 

nombre de persones exigides per a la realització del viatge. 

 

4. Condició contractual 

La realització del viatge queda condicionada a la inscripció de 

numero de persones publicat en cada viatge. En el cas que no es 

formi aquest grup, l'AGÈNCIA pot cancel·lar el viatge sense dret 

d'indemnització per al client sempre que li ho comuniqui en un 

termini màxim de 20 dies naturals abans de la data prevista per al 

seu començament. 

 

5.Desistiment per part del client 

Si el client desisteix del viatge, després de la formalització –

almenys– del dipòsit exigit per considerar ferma la reserva, haurà 

d'indemnitzar 'agència de viatges amb l'abonament de les despeses 

de gestió ocasionades a l'agència venedora), les despeses 

d'anul·lació justificades (ocasionades a l'agència organitzadora i als 

proveïdors turístics) i una penalització consistent en el 5% de 

l'import total del viatge si l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 

10 dies naturals anteriors a la data de començament del viatge, en 

el 15% si es produeix entre els 10 i els 3 dies, en el 25% si desisteix 

en les 48 hores anteriors i en el 100% si no es presenta a l'hora 

prevista per a la sortida. En qualsevol cas, les conseqüències  

 

 

econòmiques de l'anul·lació en casos de condicions especials de 

contractació (com tarifes de transport de preu reduït o exigències 

econòmiques en determinats proveïdors) repercutiran sobre el 

client sempre que el contracte n'hagi deixat constància. 

 

6. Preu del viatge 

El preu del viatge ofert en el fullet publicitari inclou l'impost sobre 

el valor afegit quan és aplicable, i s'entén vigent durant la 

temporada que s'hi indiqui. El preu pot ser revisat fins a 20 dies 

naturals abans de la data de sortida en el cas que hi hagi variacions 

en el cost dels transports (inclòs el cost del carburant), en les taxes 

i impostos referents a determinats serveis (com els d'aterratge, 

embarcament o desembarcament en ports i aeroports) i en els tipus 

de canvi aplicats al viatge. Davant la variació del preu, el client pot 

acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o, si escau, del 

contracte que hagi formalitzat. 

 

7. Establiments d'allotjament 

El contingut i la qualitat dels serveis prestats per 

l'establiment  d'allotjament  turístic són determinats per la categoria 

turística local especificada al contracte o a la fitxa tècnica. En cas 

que aquesta classificació no existeixi, s'ha de deixar constància en 

el contracte de la descripció i les característiques pròpies de 

l'establiment. Els establiments d’allotjament turístic indicats poden 

variar sempre dins de la mateixa categoria, en aquest cas serà 

comunicat al client, i serà indicat en el dossier definitiu del viatge. 

No considerant-se una modificació substancial del viatge, en cas 

que el viatger no accepti el canvi d’hotel d’igual o superior 

categoria, s’entendrà que es tracta d’una cancel·lació voluntària per 

part del viatger, amb les despeses de cancel·lació i penalitzacions 

corresponents, de conformitat a la clàusula cinquena d’aquest 

document. 

 

8. Documentació 

El client té l'obligació de portar sempre el document nacional 

d'identitat i també, en cas que s'exigeixi, el passaport en els 

exemplars originals i vigents. L'agència té el deure d'informar sobre 

els documents especials (com visats, certificacions mèdiques de 

vacunació o sanitat, etc.) que exigeixi el lloc de destinació del 

viatge per l’entrada al país, i el client assumeix expressament tant 

la seva tramitació (llevat d'un acord amb l'agència) com les 

conseqüències derivades de no portar-los o del fet que no siguin 

vàlids. Els clients estrangers s'han d'assegurar que compleixen les 

exigències en matèria de visats a fi d'entrar, sortir i circular sense 

problemes pel país de destinació, i assumeixen les conseqüències 

de l’ incompliment. Els menors de 18 anys han de portar un 

document que els autoritzi a fer el viatge, firmat pels dos pares, pel 

pare que tingui la guarda i custòdia (en cas de matrimonis separats 

o divorciats) i pel tutor. 

 

9. Cessió de la reserva 

L'AGÈNCIA prohibeix expressament la cessió de la reserva a una 

3ª persona. 

 

10. Responsabilitat 

L'agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que 

es derivin de la no execució o de l'execució deficient del contracte 

en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatge combinat. 

No obstant això, quedarà eximida d'aquesta responsabilitat bé quan 

hi hagi una causa de força major (circumstància aliena, anormal i 

imprevisible) o un esdeveniment que ni l'agència organitzadora ni  

 

 

 

els proveïdors hagin pogut evitar fins i tot havent fet la diligència 



 

 

necessària, o bé quan la causa sigui imputable al client o a un tercer. 

El client queda obligat a comunicar a l'agència organitzadora, tan 

aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol incompliment en 

l'execució del contracte que hagi comprovat in situ. En els viatges 

de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial 

sempre que l'alteració de l'itinerari o la substitució de serveis que 

estiguin justificades per circumstàncies climatològiques, per 

imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de la 

limitada infraestructura local. Qualsevol altre alteració de la ruta 

haurà de ser aprovada per la unanimitat del grup i consentida 

expressament per l’AGÈNCIA. En cas d’incidències en el transport 

aeri (denegació de vol per qualsevol motiu, cancel·lacions, canvis 

o retards de vol, pèrdua, demora o danys a l’equipatge, etc.) el client 

es responsable de gestionar les reclamacions dels seus drets com a 

passatgers al mateix aeroport on es produeixin.  L'Agència 

Organitzadora declara explícitament que actua com intermediària 

entre els viatgers i les entitats o persones que faciliten els serveis 

indicats en l'itinerari. Quan el viatge s’efectua amb vehicles propis 

o llogats per l’agència Organitzadora, en cas d’accident, qualsevol 

que sigui el país on es produeixi, el viatger se sotmet expressament 

a la legislació en matèria d’accidents del país que es trobi matriculat 

el vehicle. L’agència Organitzadora no es responsabilitza de les 

despeses d’allotjament, transport, manutenció, repatriació o altres 

que s’originin a conseqüència de retards o modificacions en la 

sortida dels vols o altres mitjans de transport per qualsevol que 

sigues la causa. 

 

11. Tractament de dades de caràcter personal 

A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent en matèria de 

protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert 

en virtut 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 (d'ara endavant, el 

“RGPD”), i la normativa nacional en matèria de protecció de dades 

de caràcter personal, KAREBA VIATGES, S.L. els informa als 

usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i 

protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que 

puguin ser recaptats per la navegació a través del lloc web. 

 

KAREBA VIATGES, S.L. és el Responsable del tractament de les 

dades personals de l'Usuari, per la qual cosa se li facilita la següent 

informació referent al tractament de les seves dades: 

Finalitat del tractament de les seves dades: Per agilitar la seva 

gestió administrativa i comptable, i la gestió dels serveis turístics 

objecte del present fullet. Les operacions previstes per realitzar el 

tractament són: 

 

• Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, 

fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà 

electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar 

comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran 

realitzades per KAREBAVIATGES, S.L. i relacionades amb 

els seus productes i serveis, o amb els de els seus col·laboradors 

o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord 

de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les 

dades personals. 

• Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que 

sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes 

de contacte que es posen a la seva disposició. 

• Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web. 

 

Criteris de conservació de les dades: Les dades personals 

proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva 

suspensió per part de l'interessat, exercint els seus drets sobre les  

 

 

dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de 

prescripció que li resultin d'aplicació. 

 

Destinatari o cessió de les dades: Les seves dades seran 

comunicades als proveïdors dels serveis per procedir a la reserva 

del bitllet, l'allotjament i mitjà de transports, la tramitació del segur 

de viatge, etc., així com al nostre representant en destinació i a les 

autoritats pertinents en cas que ens exigeixin la tramitació de visats 

o passaports. 

 

Drets dels interessats: 

• Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment. 

• Dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves 

dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no 

ser objecte de decisions individuals automatitzades. 

 

Dades de contacte per exercir els seus drets: 

Ha d'identificar-se degudament i sol·licitar clarament el dret a 

exercir. 

• Adreça postal: KAREBA VIATGES, S.L., C/ DE COLOM, 48 

08201 SABADELL (BARCELONA) 

Adreça electrònica: kareba@karebaviatges.com 

 

12. Prescripció de l'acció  

 El termini de prescripció de les accions derivades dels drets 

reconeguts en el Llibre IV del Reial Decret Legislatiu 1/2007 , de 

16 de Novembre , que aprova el Text refós de la Llei General per a 

la Defensa dels Consumidors i Usuaris dels viatges combinats serà 

de dos anys , segons queda establert en el citat text. 

 

13. Vigència 

Aquestes clàusules de condicions generals han estat redactades amb 

data de 1 de Gener de 2007 i tenen una vigència indefinida. 

 

 

 

 

En prova de conformitat, firmen aquest conjunt de clàusules de 

condicions generals incorporat al contracte de viatge combinat a 

____ ______, el _ _ d ___ _____ de _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CLIENT (Signatura, Nom i DNI)      L' AGÈNCIA (Segell i Signatura) 

 
 (Segell i Signatura)  

mailto:kareba@karebaviatges.com

