
 

 

Tanzània. La gran migració. 

 

Informació 

                   

La gran migració Serengeti-Mara, es produeix en 

l'ecosistema del Serengeti, des de la reserva 

Nacional Masai Mara a Kenya, al P.N. Serengeti a 

Tanzània, i és un dels espectacles de la vida salvatge 

més increïbles del nostre planeta.  

 

8 dies / 7 nits 

 

Del 16 al 24 de setembre de 

2018 

 

Guia de Kareba Viatges 

 

Grup mínim 12 persones 

Preu 

Des de 3.270 euros 

Vols inclosos 

 

Dades bàsiques 

 

Tipus de viatge Transports utilitzats Atractius principals 

         



 

 

 
 
 

Dies Itinerari Àpats Allotjament 

01 - Barcelona - Aeroport de Kilimanjaro S Hotel 

02 - Arusha - P. N de Tarangire - Rift Valley Parc de Llac Manyara E - D - S Hotel 

03 - Llac Manyara - P. N Serengeti zona central E - D - S Hotel 

04 - P. N Serengeti Zona Central a Zona Nord E - D - S Hotel 

05 - Cruïlla de la Migració + Rio Mara dia complet E - D - S Hotel 

06 - P. N Serengeti Nord - Plana de Ndutu Ngorongoro E - D - S Hotel 

07 - Cràter de Ngorongoro - Arusha E - D - S Hotel 

08 - Arusha - Aeroport Kilimanjaro - Barcelona E - D - S  A Bord 

09 - Barcelona - - 

 
 

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



 

 

Itinerari

 

16/09 Barcelona - Aeroport de Kilimanjaro 

Sortida amb el vol amb destinació Kilimanjaro via 

ciutat europea. Un cop haguem arribat a l'Aeroport 

Intencional de Kilimanjaro farem els tràmits 

necessaris per entrar al país i després sortirem a la sala 

de rebedor on el nostre guia ens rebrà amb un rètol 

escrit els nostres nom i ens portarà al nostre hotel que 

es troba a la ciutat de Arusha on passarem la nit i 

descansarem per preparar-nos pel safari del dia 

següent. Allotjament amb esmorzar.Allotjament camb 

esmorzar a l'hotel Mount Meru Hotel. 

  

17/09 Arusha - P. N de Tarangire - Rift Valley 

Parc de Llac Manyara 
Al matí després d'esmorzar en breu ens posarem en 

marxa direcció al Parc Nacional de Tarangire, la 

primera parada de la nostra aventura. De camí i des 

del vehicle, tindrem el nostre primer contacte amb 

aquest fascinant paisatge, esquitxat de barraques 

Masai. En la distància podrem observar les seves 

activitats quotidianes. En Tarangire buscarem la seva 

grandiosa i famosa colònia d'elefants, així com els 

característics baobabs que decoren aquest 

espectacular parc. Al migdia gaudirem de menjar 

tipus pícnic dins del parc. Finalitzat el menjar, 

seguirem amb el nostre safari per poder explorar a 

fons tots els racons, buscant lleons, lleopards, girafes, 

impala, búfals i molts més. A la tarda deixarem enrere 

el parc i ens dirigirem cap a la gran Vall de Rift a la 

zona de del Parc de Llac Manyara on passarem la nit 

en un lodge situat per sobre de la Vall amb vistes 

precioses al Llac. Allotjament amb pensió completa al 

Manyara Wildlife Safari Camp. 

  

18/09 Llac Manyara - P. N Serengeti zona central 
Aviat esmorzarem al lodge i després ens endinsarem 

al Parc Nacional del Llac Manyara, situat a la Vall del 

Rift. Els llacs i llacunes ocupen gairebé dues terceres 

parts del total dels 230 km2 del parc. A Manyara, a 

més de multitud d'espècies aquàtiques, també viu una 

variada fauna entre la qual destaca la presència 

d'elefants, hipopòtams, búfals i diverses famílies 

d'ungulats. A les zones boscoses milers de micos 

salten d'arbre en arbre. L'animal més emblemàtic del 

parc és, sens dubte, el lleó pica-soques. Al mig dia 

gaudirem del nostre menjar pícnic dins el parc i 

després sortirem amb safari ruta cap al gran parc del 

nord de Tanzània al Serengeti, arribarem a la tarda i 

en breu iniciarem el nostre safari travessant la plana 

sense fi fins arribar a la zona central on estarà ubicat  

 

 

el nostre campament per descansar i passar la nit. 

Allotjament amb pensió completa al Serengeti 

Tanzània Bush Camp. 

  

19/09 Dia complet P. N Serengeti Zona Central a 

Zona Nord 
Avui dedicarem el dia a explorar el parc i aprofundir 

en el que ens pot oferir, recorrent les seves pistes 

entre les extenses planes, amb l'objectiu de trobar als 

cinc grans: búfals, elefants, lleons, rinoceronts i 

lleopards. També visitarem les nombroses basses 

d'hipopòtams i els famosos cocodrils del Nil, com 

Retina Hippo Pool, una profunda piscina natural 

situada aprox. a 10 km al nord de Seronera, on els rius 

Seronera i Otangi convergeixen formant aquesta 

piscina. Tot i que els hipopòtams són comuns en tots 

els rius de la regió, aquesta profunda piscina és el 

millor lloc del Serengeti per veure aquests enormes i 

fascinants animals. Avui tindrem l'opció de sortir amb 

pícnic per treure més profit al parc o bé tornar a 

menjar, menjar calent al campament. Finalitzat el 

menjar amb safari en ruta canviarem el rumb i ens 

dirigirem cap a la zona nord per seguir les rutes 

migratòries de la gran migració. Allotjament amb 

pensió completa al Serengeti Tanzània Bush Camp. 

  

20/09 Cruïlla de la Migració + Rio Mara dia 

complet 
Després de l'esmorzar començarem la nostra aventura 

al Rio Mara. Allà, si la sort ens acompanya, podrem 

presenciar un espectacle difícil d'oblidar: el Cruïlla de 

Nyus pel Riu Mara. Farem safari en aquesta zona 

veient infinitat d'animals i grans ramats de zebres i 

nyus tots ells acompanyats pels seus amics, els lleons 

i els antílops. En el riu presenciarem els moviments 

dels cocodrils Nil que de vegades poden pesar més de 

1000 quilos. El dinar d'avui serà tipus emportar. A la 

tarda tornarem al nostre camp per a una dutxa calenta 

i un merescut sopar. Allotjament amb pensió completa 

al Serengeti Tanzània Bush Camp. 

  

21/09 P. N Serengeti Nord - Plana de Ndutu 

Ngorongoro 
Esmorzarem amb tranquil·litat i després si ho 

desitgem podrem tornar a Rio Mara per poder veure 

més files de l'encreuament o bé sortir cap a a altres 

zones. Deixarem enrere la zona nord i amb safari en 

ruta ens traslladarem cap a l'Àrea de Conservació de 

Ngorongoro. Un cop allà agafarem el camí cap a la 

zona sud a la famosa plana de Ndutu on gaudirem  

 



 

 

 

 

d'un safari a la tarda recorrent la zona i buscarem els 

felins i finalment ens traslladarem al campament 

situat davant d'un llac on tindrem les magnífiques 

vistes. Allotjament amb pensió completa al Lake 

Masek Tented Camp. 

  

22/09 Cràter de Ngorongoro - Arusha 
Aviat al matí amb els primers raigs de sol, sortirem 

per baixar a una de les meravelles del món del Cràter 

de Ngorongoro, on començarem la recerca del 

Rinoceront Negre, en perill d'extinció i en 

convivència amb més de 25.000 mamífers. També 

farem safari fins arribar a la zona del riu MUNGE on 

podrem veure els lleons amb cabellera més fosques. 

Al migdia gaudirem de menjar tipus pícnic dins del 

Cràter davant d'un pantà veient els hipopòtams 

banyant-se. Finalitzat el menjar amb safari en ruta 

sortirem del Cràter i ens dirigirem cap a Arusha on 

descansarem i passarem la nit. Allotjament amb 

esmorzar al Mount Meru Hotel. 

  

23/09 Arusha - Aeroport Kilimanjaro - Barcelona 
Esmorzarem amb tota la tranquil·litat a l'hotel i 

després, si ho desitgem, podrem sortir a fer una 

passejada per la ciutat d'Arusha i visitarem el seu 

mercat local al costat de la seva gent. A l'hora 

acordada ens traslladarem cap a l'Aeroport de 

Kilimanjaro per agafar el vol amb destinació 

Barcelona via ciutat europea. Nit a bord. Arribada i fi 

del viatge 

  

24/09 -Barcelona 
Arribada a Barcelona. 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: 3.270 € -Grup mínim de 12 persones 

 

 
Preus calculats amb la companyia KLM (Tarifa L) des de Barcelona. Si no hi ha places amb aquesta Cia.. i/o tarifa, disposem 

d'alternatives. Consulta suplements en aquest cas, així com per a sortides des d'altres orígens. Els preus es basen en dòlars 

americans (USD). La conversió a euro s'ha realitzat en base el tipus de canvi a data 03/11/17, qualsevol variació pot repercutir en el 

preu final del viatge, que serà comunicat amb suficient antelació. 
 
 

El preu inclou / no inclou

 

 

Inclou 
 

 

- Vols internacionals i nacionals. 

- Trasllats Aeroport Kilimanjaro / Arusha / Aeroport. 

- Vehicle 4*4 tipus Land Rover o Land Cruiser. 

- Conductor guia professional de parla hispànica durant tot 

el         safari. 

- Taxes d'entrada als parcs nacionals esmentats. 

- Pensió completa durant tot el safari. 

- Allotjament i esmorzar a l'hotel d'Arusha. 

- Safari a peu al Crater d'Olmoti. 

- Visita de les tribus de Bosquimanos i Ndatoga a la zona 

del Llac Eyasi. 

- Safari a peu per la vorera del crater de Ngorongoro. 

- Ampolla d'aigua mineral durant el safari (il·limitada). 

- Llibre de fauna i flora. 

- Cafè/ té durant el safari (en els cotxes i amb dinar). 

- Nevera elèctrica en els 4x4 per mantenir les begudes 

fredes. 

- Endolls per carregador de mòbil / càmeres en els 4x4. 

- El segur mèdic FlyingDoctors durant el safari només 

cobreix el transport en helicòpter des de la zona 

d'emergència a l'hospital. No cobreix els gastos d'hospital o 

qualsevol altra despesa ocasionat per la emergència. 

- Taxes aèries i carburant. 

- Assegurança d'assistència i cancel·lació (REGAL 

KAREBA). 

- Documentació digitalitzada en l'espai personal del "CLUB 

KAREBA". 

- Assistència 24 hores durant el viatge. 

- Karebo acompanyant. 

 

 

No inclou 
 

 

- Qualsevol servei no especificat com Inclòs. 

- Qualsevol tipus de visat (50$ per persona). 

- Begudes de qualsevol tipus en els hotels excepte on és 

indicat. 

- Propines i extres personals.



 

 

Informació addicional 
 

Hotels 
 

 

Ciutats/Parcs 
 

Arusha Mount Meru Hotel 

Manyara Manyara Wildlife Safari Camp 

Serengeti Serengeti Tanzania Bush Camp 

Ngorongoro/Karatu Lake Masek Tented Camp 

 

 

Vols 
 
 

 
  
 

  
 

 

* +1 un dia després - A Dar Es Salam el 23/09 és una parada tècnica 
 

 
Documentació i visats 
Passaport en vigor - A Tanzània cal tramitar visat. Deuran comptar amb un passaport amb almenys sis mesos de validesa. 

 

Sanitat i vacunes 
S'exigeix certificat de vacucació contra la febre groga. 

És convenient tenir actualitzat el calendari oficial de vacunacions. Poden ser recomanables altres vacunes, la prescripció 

de les quals s'haurà de fer de forma personalitzada en qualsevol dels Centres de Vacunació Internacional autoritzats. 

 

Per a més informació consulteu el web del Ministeri de Sanitat: 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do 

http://www.msssi.gob.es/sanitarios/consejos/vacExt.do 

O el centre de vacunació més proper: 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

 

Clima 
El clima a Tanzània és tropical, és un clima que difereix de la costa a l'interior però té un factor comú, la calor i les 

temperatures altes pràcticament durant tot l'any. A la costa aquest clima se suavitza més que a l'interior, on la calor pot 

superar els 40 graus amb facilitat. 

 

Seguretat 
Consulteu el web del Ministeri d'Assumptes Exteriors: 

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

spx 

 

 

Data  Origen  Destí  Sortida  Arribada 

16/09/2018 Barcelona Amsterdam 06:20 08:55 

16/09/2018 Amsterdam Kilimanjaro 10:35 20:00 

23/09/2018 Kilimanjaro Dar Es Salam 21:05  22:00* 

23/09/2018 Dar Es Salam Amsterdam  23:10* 07:35 +1 

24/09/2018 Amsterdam Barcelona 10:20 10:45 



 

 

 

 

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 d'anul·lació del viatge una vegada contractat i confirmat s'aplicaran les següents despeses de cancel·lació més les 

despeses de gestió de la reserva (segons contracte) 

 

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 29 i 22 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% de l’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 o 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) 

 


