
 

 

Algèria, Cap d’Any als laberints de sorra 

 

Informació 

         

Dunes de sorra vermella i un canó impressionant on 

s'amaguen formes impossibles, de pedra modelada i 

fonts d'aigua cristal·lina. 

 

9 dies / 8 nits 

 

DATA DE SORTIDA:  

28 Desembre 2019 

 

Guia parla francesa 

 

Grup Mín.4 / Màx.16 

persones  

Preu 

Des de 1.295 € + taxes 

Vols inclosos 

 

Dades bàsiques 

 

Tipus de viatge Transports utilitzats Atractius principals 

      



 

 

 
 
 

Dies Itinerari Àpats Allotjament 

28 Dic Vol ciutat d’origen - Argel - Djanet - Acampada 

29 Dic Djanet – Tadrart E / D / S Acampada 

30 Dic Canó In Djaren - catedral de Tamezguida - Dunes de Moul N'Aga  E / D / S Acampada 

31 Dic Moul N'Aga - tin Tifelrar - Ouan Zaouaten E / D / S Acampada 

01 Ene Ouan Zaouaten - Bouhedien - dunas de Tin Merzouga E / D / S Acampada 

02 Ene Tin Merzouga - Imesnegha - Duna Negra E / D / S Acampada 

03 Ene Duna Negra - Djanet - Oued Tagharghart E / D / S Acampada 

04 Ene Arribada a Djanet – Vol a Argel E Hotel 

05 Ene Vol Argel - Barcelona  E - 

 

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



 

 

Itinerari

 

28 Desembre. Vol Barcelona - Alger - Djanet 
Presentació a l'embarcament i sortida en direcció a 

Alger. Arribada, tràmits d'immigració i enllaç amb vol 

cap a Djanet. A l'arribada trobada amb el guia i 

personal que ens rebran i sortirem cap a la zona de Tin 

Amali on entrarem ja en contacte amb les primeres 

dunes i dormirem. 

 

29 Desembre. Djanet - Tadrart 
Esmorzarem al campament i després entrarem a Djanet 

per a les formalitats d'accés al Parc Nacional del 

Tassili. Curta visita al Museu del Parc i oportunitat per 

a proveir-nos amb un tradicional 'cheche'. Sortirem de 

Djanet per arribar al massís del Tadrart (a uns 200 km). 

Les primeres pintures rupestres, amagades en un abric 

sota unes roques anuncien l'entrada al massís. Farem la 

nostra primera caminada per un paisatge dividit entre 

roques i dunes. Instal·larem el campament al costat de 

les garagantas de Tissitekka. Recorregut en vehicle; 5 

hores aprox. (Parades incloses) Caminades: entre 1'30 

i 2 hrs. 

 

30 Desembre. Canó de In Djaren - catedral de 

Tamezguida - Dunes de Moul N'Aga 
Començarem avui les caminades. Seguirem el canó 

d'In Djaren del que ens desviarem per arribar a una 

zona en la qual trobarem nombroses pintures rupestres. 

Desembocarem davant l'enorme "catedral de 

Tamezguida" abans d'arribar a les dunes de Moul 

N'Aga on instal·larem el bivac per passar la nit. 

Caminades: 5-6 hores en total. 

 

31 Desembre. Moul N'Aga - tin Tifelrar - Ouan 

Zaouaten 
Segona jornada de caminades. Travessarem els 

cordons de dunes de Moul N'Aga; des del cim de les 

dunes, les perspectives sobre el paisatge del Tadrart 

són excel·lents: mols rocoses en procés de 

fragmentació, turons i canons mig enterrats a la sorra. 

Visitarem avui les pintures rupestres de Tin Tifelrar. A 

la tarda arribarem a una zona de grans valls semi 

enterrats en sorra; aquesta part és coneguda pel gran 

nombre de pintures i gravats rupestres a resguard en 

amagats abrics a la roca. Passarem la nit en un bivac a 

les dunes de Ouan Zaouaten. Caminades: 5-6 hores en 

total. 

 

1 Gener. Ouan Zaouaten - Bouhedien - dunes de Tin 

Merzouga 

La nostra marxa d'avui ens portarà fins Tin Merzouga. 

Remuntarem l'oued Ouan Zaouaten i el Bouhedien que 

discorren al llarg de magnífics cordons de dunes i 

vorejant altes agulles rocoses, arcs monumentals i 

canons d'altes parets que enfonsen la base a 

l'omnipresent sorra. Acabarem la jornada amb una 

passejada pel circ de dunes de Tin Merzouga que 

completarà una jornada de canviants paisatges. El 

nostre bivac estarà sobre les dunes de Tin Merzouga. 

Caminades: 6 hores en total. 

 

2 Gener. Tin Merzouga - Imesnegha - Duna Negra 
Creuarem una zona flanquejada per grans torres de gres 

fins arribar a les grutes de Imesnegha. Aquí tornem a 

trobar els nostres vehicles i després d'un curt trajecte 

tornarem a situar-nos en l'oued In Djaren des del qual 

tindrem accés als últims enclavaments amb pintures 

rupestres. Arribarem a la coneguda com "duna negra" 

on instal·larem el nostre bivac. Caminades: 4 a 5 hores 

en total. 

 

3 Gener. Duna Negra - Djanet - Oued Tagharghart 

Tornarem ja al matí cap a Djanet. Deixant enrere el 

Tadrart passarem prop de l'extrem del Teneré i 

l'enorme oued Tainèe on trobem un gran bosc 

d'acàcies. A la tarda arribarem a la zona de gravats 

rupestres de Tegharghart on es troba l'arxiconeguda 

figura de la 'vache qui pleure` i on passarem la nostra 

darrera nit al Sàhara. Recorregut: 5 hores (parades 

incloses). 

 

4 Gener. Arribada a Djanet – Vol a Alger 

Tornarem a Djanet, refrescos i una bona dutxa abans 

de visitar la capital del Tassili N'Ajjer, l'antic palau, el 

mercat i el centre artesanal. A última hora trasllat a 

l'aeroport per agafar el vol al nord. Arribada a Alger, 

trobada amb el nostre representant i trasllat fins a 

l'hotel previst per a aquesta nit d'enllaç. 

 

5 Gener. Vol Alger - Barcelona 

Trasllat a l'aeroport i sortida en vol a Barcelona. 

Arribada i fi del viatge. 

 



 

 
 

Les informacions contingudes en aquest dossier, han de prendre's única i exclusivament a títol informatiu, estant subjectes a possibles variacions. 

Kareba Viatges declina tota responsabilitat per qualsevol circumstància derivada d'una interpretació errònia de la informació a dalt publicada. 

Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web. 
 
 
 
 

 

Preus 

 

Preu per persona: 1.295 € -Grup en base a grup mínim 4 persones 

 

Taxes aèries no incloses: 105 € 

 

Suplements: 

Habitació/tenda individual: 90 € 

Habitació compartida: garantida 

Visat i tramitació: 75 € 

 

Sortida 2019:  
28 Desembre  

 

Preus basats en vols de la companyia Air Algerie en la seva operativa des de Barcelona i subjecte a disponibilitat en el 

moment de confirmar la reserva. 

Acompanyant des d'Espanya per a grups a partir de 6 persones. 
 

El preu inclou / no inclou

Inclou 
 Vols Barcelona - Alger - Barcelona basant-

operativa de la companyia Air Algerie (classe 

H). Tarifa subjecta a restriccions i / o 

penalitzacions en cas de canvi o cancel·lació 
 Vols Alger - Djanet - Alger. Tarifa Subjecta a 

restriccions 
 Trasllats des de i fins l'aeroport en Djanet i 

Alger 
 Allotjament i menjars segons quadre 

d'itinerari 
 Recorregut per terra en vehicles 4x4 amb 

capacitat entre 4 i 6 passatgers (exclòs 

conductor) 
 Material d'acampada i cuina (excepte sac de 

dormir) 
 Expert guia local de parla francesa. 

Conductors / mecànics locals de parla 

francesa 
 Acompanyant a partir de 8 persones 
 Assegurança d'assistència en viatge 
 Documentació digitalitzada en l'espai 

personal del CLUB KAREBA 
 Assistència 24 hores durant el viatge 

No inclou 
 Taxes aèries (105 €) 
 Visat (75 €) 
 Begudes 
 Extres personals 
 Propines a conductors, guies, maleters... 
 Visites o activitats opcionals 
 Assegurança opcional amb ampliació de 

cobertures i cancel·lació 
 Qualsevol servei no especificat com inclòs



 

 

Informació addicional 

Documentació i visats 

Ciutadans amb passaport espanyol: Passaport en vigor amb una validesa mínima de 6 mesos posteriors a la data 

d'entrada al país de destinació. El visat d'entrada a Algèria es tramita en origen i per a això necessitem: 

- passaport original 

- 2 fotografies mida carnet iguals i recents 

- 2 formularis de sol·licitud degudament emplenats i signats 

- fotocòpia de les dues primeres pàgines del passaport 

És responsabilitat del viatger confirmar aquesta informació amb la facilitada pel Ministeri d'Afers Exteriors a la 

seva pàgina web. 

Ciutadans amb passaport d'una altra nacionalitat (no espanyol): Contactar amb els respectius consolats i / o 

ambaixades per conèixer les formalitats d'entrada que exigeixen els països visitats en el viatge. 

 

Sanitat i vacunes 
No hi ha cap vacuna obligatòria per entrar al país.Com qualsevol viatge a un medi natural és important estar 

protegit contra el tètanus. 

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 Ministeri de Sanitat, 

Consum i Benestar Social 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/ 

 

Divisa 

El dinar és la moneda oficial d'Algèria. 

 

Clima 
La geografia i la vegetació algeriana i per tant, la distribució de la seva població, estan més condicionades pel 

clima que pel relleu. El règim de precipitacions oscil·la entre els 1.000 mm anuals a la regió de la Cabília i al 

pràcticament nul en alguns llocs del Sàhara; de fet, algunes ciutats del Sàhara porten fins a 20 anys sense que 

hagi plogut una sola vegada. 

Al nord, l'estiu sol ser calorós (la mitjana ronda els 32 graus) i amb un alt índex d'humitat a la zona costanera. Al 

Sàhara, la temperatura mitjana és de 45 graus però amb freqüència és de 50 o més. L'hivern al nord és fred i 

humit, amb neu als cims de les muntanyes al sud d'Alger (ocasionalment hi ha fortes nevades fins a la ciutat de 

Alger). Al Sàhara, les temperatures mai baixen fins a aquest extrem, però durant el dia la mitjana és de 25 graus. 

Tamanrasset es troba al massís de Hoggar i gaudeix d'un estiu benigne i un hivern més fred, ja que està situada 

a més de 1.500 metres d'altura. A la propera Assekrem, a la nit les temperatures descendeixen sota zero. 

 

Allotjament 

La ruta està basada en bivac al llarg de les etapes en el Tadrart. L'organització local facilita tendes de campanya, 

matalassos i material de cuina. 

L'últim dia a Djanet està previst passar per un alberg que ens permetrà prendre una bona dutxa després de l'últim 

campament abans de prendre vol cap a Alger. 

A la capital dormirem l'última nit en un hotel turista en habitacions amb bany. Els trasllats a Alger estan també 

inclosos. 

 



 

 

 

 

Transport 
Els trajectes en vehicle es realitzen en 4x4 tipus Toyota Landcruiser amb conductors locals de parla francesa. Els conductors 

són experts a la conducció per zones desèrtiques a més de bons mecànics, el que permet manegar la majoria de les situacions 

que puguin donar-se durant la ruta. 

La logística de la ruta es transporta en pickup tipus Toyota Hilux amb caixa oberta. És important preveure una bossa o 

motxilla per l'equipatge que tanqui bé per evitar l'entrada de sorra i/o pols. Els equipatges es tapen el millor possible abans 

de cada etapa però la sorra i la pols són molt tossuts! 

Dificultat/Condicions del viatge 

Aquest ruta és en la seva major part per terreny desèrtic i en condicions molt bàsiques.  

Per al bon funcionament de la ruta i poder aprofitar al màxim les hores del dia, és important la col·laboració dels 

viatgers en el muntatge i desmuntatge del campament així com a la càrrega i descàrrega dels vehicles.  

La majoria de les nits es dorm en vivac sense cap infraestructura fixe. L'aigua aquí és un bé escàs i la disponibilitat 

per la higiene personal està molt mesurada. Per això aconsellem portat tovalloletes humides (que després han de 

ser cremades per no deixar rastre), gel higienitzant o similar.  

Les caminates que es realitzen a les diferents etapes per accedir als llocs d'interès no impliquen cap dificultat 

especial més enllà de caminar per terrenys de sorra o rocosos.  

Especialment en ple hivern la diferència de temperatures entre el dia i la nit és molt notable. S'ha de dur roba per 

cobrir aquesta eventualitat amb un mol bon sac de dormir.  

El guia local i els conductors seran de parla francesa així que és interessant ser capaç de defensar-se en aquest 

idioma. Per a grups a partir de 8 persones s'enviarà a un acompanyant amb el grup que s'encarregarà de la 

coordinació amb l'equip local. 

 

Equipament i Material recomanat 

 

- És esencial evitar les bosses o maletes rígides per al transport de l'equipatge personal. Bosses/motxilles toves 

són ideals ja que faciliten la càrrega de l'equipatge als vehicles. 

 

- Motxilla de dia (20 a 25 lts) on transportar amb nosaltres els efectes personals durant les jornades i les 

caminates.  

 

- Bosses aïllants per protegir els objectes personals i equips sensibles a la pols i la sorra. 

 

- Bidó/cantimplira per l'aigua de boca (mínim d'un litre). 

 

- Llanterna amb piles de recanvi (preferiblement frontal). 

 

- Navalla multiusos (recordeu que ha de facturar-se i NO pot portar-se a la cabina amb l'equipatge de mà). 

 

- Gorra/barret i ulleres de sol. 

 

- Calçat per a caminates amb bona subjecció al turmell (preferiblement que no s'espreni pel viatge) o 

sandàlies/xancles per a les jornades al vehicle i/o esporàdiques dutxes que es puguin improvitzar. 

 

 

 



 

 

 

- En quant a roba aconsellem: samarreta de màniga curta per a les jornades de caminates (segons la temporada 

pot agrair-se alguna samarreta de màniga llarga), forro polar, paravents o softshell; paravents impermeable i 

transpirable; pantalons llargs de trekking, pantalons curts de senderisme (per les dones s'aconsellen els tipus 

'pirata'); pantaló confortable per les nits, mitjons de senderisme.    

 

- Sac de dormir d'abric (temperatura de confort 0º a -5º aprox). 

 

- Si porteu càmera fotogràfica tingueu present que és important protegir-la de la pols i de la sorra i que NO 

tindrem oportunitat de carregar bateries així que és convenient dur bateries i targes de memòria de recanvi. 

 

- Banyador per algun bany en gorgs o dutxa improvisada. Tovallola, aconsellable viatjar amb tovallola de 

microfibra que ocupa poc espai i s'asseca ràpid.         

 

- Rotllos (2 min.) de paper higiènic. Gel higienitzant. Un encenedor o mistos per cremar el paper que fem 

servir. (recorda que no es poden dur a l'equipatge de mà durant els vols). 

 

- Medicines habituals i farmaciola bàsica per tractar petites ferides. Articles d'higiene personal. 

 

- Sempre s'agraeix alguna cosa de menjar per aperitius que es puguin portar de casa i que funciona molt bé 

com a complement de la dieta local. 

 

Tingueu present que les autoritats no permeten l'entrada amb prismàtics 

 

Compartir habitació 

En cas de viatjar sol i de voler compartir habitació amb altre/s persone/s, pot demanar-se la reserva com "habitació a 

compartir". En aquest viatge, si a la reserva s'ha sol·licitat habitació a compartir, l'agència no aplicarà suplement d'habitació 

individual en cas que finalment no hi hagi opció a compartir amb altres viatgers. Les habitacions podran ser dobles o triples 

compartides amb altres persones.  

Seguretat 

Consulteu el web del Ministeri d'Assumptes Exteriors: 

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

DeViaje.aspx 

 

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 - 08201 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 

 

 



 

 

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&#186; 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 l '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 clientes sumeix 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 

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció 

de Dades de Caràcter Personal, KAREBA VIATGES, S.L. informa als seus CLIENTS 

que les dades personals que puguin proporcionar en la inscripció dels viatges, seran 

tractades amb estricta confidencialitat i quedaran incorporades en un fitxer creat sota 

la responsabilitat de KAREBA VIATGES, S.L. per a agilitar la seva gestió 

administrativa i comptable, i la gestió del serveis turístics objecte del present fullet. 

Així mateix els volem informar que les seves dades seran comunicats als proveïdors 

dels serveis per a procedir a la reserva del bitllet, l'allotjament i medi de transports, la 

tramitació de la assegurança de viatge, etc, així com al nostre representant en 

destinació i a les autoritats pertinents en cas que ens sol·liciti la tramitació de visats o 

passaports. De la mateixa manera, tret que indiqui el contrari, les seves dades seran 

tractats amb la finalitat de remetre-li informació comercial, tant via correu tradicional 

com via correu electrònic, relativa als serveis que oferim a través de l'agència de 

viatges. En tot cas, podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició, dirigint-se per escrit a KAREBA VIATGES, SL, C/ Colom, 48, de Sabadell, 

08201. 

 

12. 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) 

 


