
 

 

Etiòpia sud. El sud del riu Omo 

Informació 

         

Un viatge al passat, una ruta per als amants de les cultures 
recorrent els pobles ancestrals del sud a la vora del riu Omo. 

Viatge antropològic on ens endinsarem entre les fascinants 

ètnies i assaborirem els colors i cultura de les tribus. 

 

6 dies /5 nits (Amb extensió 8dies/7 

nits) 

 

DATES DE SORTIDA: Maig:11,25 

/ Juny:8,22 / Juliol:6,20,27 / Agost: 

3,8,10,17,31 / Setembre: 14,21,25 / 

Octubre:5,12,19,26 / 

Novembre:2,9,23 / Desembre:7,21 

 

Guia de parla hispana 

 

Grup Mín.2 / Màx.16 persones  

Preu 

 1.090 € 

Vols no inclosos    

 

 Dades bàsiques 

 

Tipus de viatge Transports utilitzats Atractius principals 

 
 

  
      



 

 

 
 
 

Dies Itinerari Àpats Allotjament 

01 Arribada a Addis Abeba - Hotel 

02 Addis Abeba – Vol a Arba Minch E / D / S Hotel 

03 Arba Minch – Turmi E / D / S Campament 

04 Turmi – Omorate – Turmi E / D / S Campament 

05 Turmi - Jinka E / D / S Hotel 

06 Jinka - P.N. Mago – Jinka – Vol a Addis Abeba E / D  - 

 

EXTENSIÓ KONSO 
 

Dies Itinerari Àpats Allotjament 

06 Jinka – P.N. Mago – Mercat Key Afer – Konso E / D / S Hotel 

07 Konso – Arba Minch E / D / S Hotel 

08 Arba Minch – Vol a Addis Abeba E - 

 
 

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



 

 

Itinerari

 

Dia 1: Arribada a Addis Abeba 
Arribada a Addis Abeba. Tràmits d'entrada, visat i 

canvi de moneda. Recepció a l'aeroport pel nostre 

representant en destinació. Trasllat a l'hotel i visites a 

la ciutat a mig matí. Es visita el museu Etnogràfic, el 

Museu Nacional on estan exposats les restes fòssils de 

Lucy, l'Església de Sant Jordi i el famós Merkato. 

Allotjament. 

 

Dia 2: Addis Abeba - Vol a Arbaminch 

Esmorzar i trasllat a l'aeroport per prendre un vol intern 

a Arbaminch. Sobrevolarem la gran Falla del Rift de 

6.000 km que comença a Síria i acaba a Moçambic. És 

realment una gran cicatriu en l'escorça terrestre que es 

va produir fa 35 milions d'anys i que travessa tota 

Etiòpia creant un passadís envoltat de volcans i 

muntanyes. Arribada i trasllat a l'hotel. Dinar. A la 

tarda visites a la ciutat. Sopar i allotjament. 

 

Dia 3: Arbaminch - Turmi 

Esmorzar i trasllat a l'Estany Chamo que visitarem en 

barca per observar els grans cocodrils, hipopòtams i 

nombroses aus. Continuació cap als territoris del Riu 

Omo. Aquí comença l'aproximació a unes formes de 

vida ja oblidades en gairebé tot el món i que d'alguna 

manera ens traslladen al neolític. El camí va descendint 

serpentejant de les muntanyes Konso fins a un punt des 

del qual s'albiren els territoris del Riu Omo. La calor 

augmenta ja que es descendeix bastant. Travessem 

Weyto i continuació cap a Turmi on trobarem diferents 

grups ètnics com els Tsemai, Arbore i Hamer. Arribada 

a Turmi. Dinar. Els Hamer són el grup ètnic més 

nombrós amb unes 15.000 persones. Són pastors semi 

nòmades, agricultors i recol·lectors de mel. Conreen 

sorgo, mill, tabac i cotó. Encara que la seva veritable 

vocació és la cria de bestiar que mimen i decoren amb 

meravella. També tenen un sentit estètic molt apreciat 

pel gust occidental i passen molt temps decorant 

atenent al seu cos. Les dones s'unten els cabells amb 

una pasta vermellosa feta amb greix animal i argila i 

les casades porten una cabellera amb trenes i serrell que 

els dóna un aire particular. Vesteixen amb cuirs 

d'animal que decoren amb petxines de caurí i solen 

portar un recipient de carbassa com casquet. Les 

casades porten el "biñere" un cèrcol pesat de ferro que 

acaba amb una vistosa protuberància fàl·lica. Els nens 

són circumcidats quan canvien les dents. Els homes es 

pentinen amb trenes i els més valerosos es posen una 

pasta d'argila que els pega literalment el pèl al 

capdavant on col·loquen una ploma d'estruç. 

Exhibeixen orgullosos els seus torsos nus amb les 

escarificacions i practiquen el Salt del Toro com a ritu 

d'iniciació a l'edat adulta. Els joves es reuneixen per 

saltar nus per sobre a un bon nombre de braus bé 

alineats. Han de saltar almenys 4 vegades i només pot 

fallar un. Si falla es converteix en un pària al qual 

flagel·len totes les dones del seu clan, però si ho 

aconsegueix ja pot casar-se i per a això ha de començar 

a preparar una forta dot. Durant el salt l'adolescent és 

aclamat per les dones del seu clan que en ple tràngol i 

per animar el candidat supliquen als homes que les 

fuetegin a l'esquena amb les llargues vares que porten. 

Les ferides sagnants a l'esquena untades de greix 

mostren la cohesió social. Sopar i allotjament a 

campament. 

 

Dia 4: Turmi - Omorate - Turmi 

Esmorzar i sortida cap al sud per visitar Omorate a la 

vora del riu Omo. Aquí viuen els Dassanetch o Galeb, 

una tribu establerta entre les dues ribes del riu Omo que 

desemboca al llac Turkana a Kenya. La tribu està 

formada per uns 40.000 individus dividits en 8 seccions 

i dedicats fonamentalment a l'agricultura que 

practiquen després de les crescudes del riu Omo. Tenen 

bestiar que molt rarament sacrifiquen, encara que solen 

sagnar les vaques que barregen amb llet com a aliment 

energètic. La pesca, malgrat practicar-se 

sistemàticament, es considera una ocupació innoble, 

com és el cas també del treball manual i del comerç. 

L'autoritat recau sobre un grup de 30 avis denominats 

"ara" (bous). Els homes al llarg de la seva vida van 

canviant de pentinat, passant del rasurat complet 

infantil amb un casquet de pèl "nigen" a sofisticats 

pentinats amb terra que marquen l'edat adulta i el 

reconeixement social. Dinar. Aquest poble té una 

peculiaritat especial ja que els ritus masculins 

d'iniciació a l'edat adulta es realitzen cap als 30 anys. 

L'home es vesteix i comporta en aquesta ocasió com les 

dones i rep un tracte dolç de la resta de la comunitat. 

Això no treu perquè en l'edat adulta siguin guerrers 

molt ferotges que poden arribar a degollar o castrar als 

seus adversaris. Els Galeb, aïllats del món exterior i 

situats en una de les zones més inaccessibles d'Àfrica, 

segueixen vivint com imposa la tradició. Res sembla 

interessar-los de la civilització moderna. Retorn a 

Turmi i tarda dedicada als Hamer visitant algun 

llogaret. Sopar i allotjament al campament. 

 

Dia 5: Turmi - Jinka 

Esmorzar i prosseguim en direcció Jinka al llarg d'una 

pista que puja a les muntanyes Hummo fins arribar a 

una alçada de 1900 metres. Arribada a Jinka, important 

centre administratiu de la regió de Gamo Gofa i amb 



 

 

vegetació tipus tropical. Dinar. És una ciutat molt 

peculiar i habitada per una població de pioners colons 

vinguts del nord i instal·lats allà a la primera part del 

segle XX per comerciar amb els pobles del Riu Omo. 

Sopar i allotjament bàsic. 

 

Dia 6: Jinka - P.N. Mago – Jinka – Vol a Addis 

Abeba. Sortida nocturna 

Esmorzar i excursió a territori mursi dins el Parc 

Nacional de Mago creat el 1974 per protegir els 

elefants i a les girafes, però la caça furtiva a delmat la 

seva població. Aturada en les oficines del Parc a la vora 

del camí, tràmits d'entrada i continuació cap al territori 

dels Mursi on si el camí ho permet visitarem un 

llogaret. Els Mursi parlen una llengua nilòtica i formen 

un grup d'unes 4.000 persones. Construeixen llogarets 

amb petites barraques fetes amb branques 

superposades sobre una precària estructura de pals 

flexibles. Van ser caçadors recol·lectors, després 

pastors, i a causa de l'endèmica mosca tsetsé de les 

ribes del Riu i d'una epidèmia que en els anys 70 va 

delmar la cabana animal, s'han anat convertint en 

agricultors estacionals i pastors. Mantenen intercanvis 

ocasionals amb els pobles veïns, però també defensen 

ferotgement el seu territori dels robatoris de bestiar i 

dones. Fins fa poc amb llances, però actualment amb 

Kalaixnikov que ha passat a ser una eina que tots han 

de portar. Es barallen regularment amb els Nyangatom, 

alguna cosa amb els Hamer però no es porten malament 

amb els Bodi o Surma que habiten a l'altra banda del 

riu. Tenen ritus d'iniciació, els homes han de combatre 

entre ells en el Donga (no a mort) amb llargues vares i 

per a això es pinten els cossos. A les dones adolescents 

els fan una incisió en els lòbuls de les orelles i del llavi 

inferior on col·loquen un platet d'argila cada vegada 

més gran fins que es produeix tal deformació que han 

d'arrencar un parell de dents. Realment té una funció 

estètica i només les dones d'alta casta poden portar-los. 

Tots, homes i dones, s'afaiten el cap i per això els 

encanten les fulles d'afaitar amb les que a més els 

homes es practiquen escarificacions a la pell. Són molt 

orgullosos i accepten a contracor l'arribada dels 

visitants a canvi d'un impost estipulat, encara que no 

cal oblidar que som uns intrusos amb càmera en mà i 

àvids de robar-los algunes imatges. Això porta a que 

ens puguin mirar amb desconfiança i que consenteixin 

finalment retratar a canvi d'uns Birr. Després de les 

visites trasllat a l’aeroport per prendre el vol a Addis 

Abeba i enllaç amb el vol internacional. 

 

EXTENSIÓ A KONSO 

 

Dia 06: Jinka – P.N. Mago - Mercat Key Afer – 

Jinka – Konso 

Esmorzar i excursió a territori mursi dins el Parc 

Nacional de Mago creat el 1974 per protegir els 

elefants i a les girafes, però la caça furtiva a delmat la 

seva població. Aturada en les oficines del Parc a la vora 

del camí, tràmits d'entrada i continuació cap al territori 

dels Mursi on si el camí ho permet visitarem un 

llogaret. Els Mursi parlen una llengua nilòtica i formen 

un grup d'unes 4.000 persones. Construeixen llogarets 

amb petites barraques fetes amb branques 

superposades sobre una precària estructura de pals 

flexibles. Van ser caçadors recol·lectors, després 

pastors, i a causa de l'endèmica mosca tsetsé de les 

ribes del Riu i d'una epidèmia que en els anys 70 va 

delmar la cabana animal, s'han anat convertint en 

agricultors estacionals i pastors. Mantenen intercanvis 

ocasionals amb els pobles veïns, però també defensen 

ferotgement el seu territori dels robatoris de bestiar i 

dones. Fins fa poc amb llances, però actualment amb 

Kalaixnikov que ha passat a ser una eina que tots han 

de portar. Es barallen regularment amb els Nyangatom, 

alguna cosa amb els Hamer però no es porten malament 

amb els Bodi o Surma que habiten a l'altra banda del 

riu. Tenen ritus d'iniciació, els homes han de combatre 

entre ells en el Donga (no a mort) amb llargues vares i 

per a això es pinten els cossos. A les dones adolescents 

els fan una incisió en els lòbuls de les orelles i del llavi 

inferior on col·loquen un platet d'argila cada vegada 

més gran fins que es produeix tal deformació que han 

d'arrencar un parell de dents. Realment té una funció 

estètica i només les dones d'alta casta poden portar-los. 

Tots, homes i dones, s'afaiten el cap i per això els 

encanten les fulles d'afaitar amb les que a més els 

homes es practiquen escarificacions a la pell. Són molt 

orgullosos i accepten a contracor l'arribada dels 

visitants a canvi d'un impost estipulat, encara que no 

cal oblidar que som uns intrusos amb càmera en mà i 

àvids de robar-los algunes imatges. Això porta a que 

ens puguin mirar amb desconfiança i que consenteixin 

finalment retratar a canvi d'uns Birr. Dinar. 

Continuació cap a Key Afer on els dijous es celebra un 

dels mercats multiculturals més importants d'aquesta 

regió. A ell acudeixen els ari, poble majoritari a la 

regió, però també vénen hamer, banna i Bassada. Els 

mercats suposen un punt de trobada i intercanvi entre 

les diferents ètnies al qual van setmanalment bé 

engalanats i proveïts dels productes per a la venda i 

sense prestar la més mínima atenció a la presència de 

turistes. Espai impregnat de variats aromes i colors, 

cossos amb olor de fum i mantega amb la qual 

ungeixen els seus caps. Molts homes porten el cap rapat 

des del front fins a la meitat del crani el que els dóna 

un aspecte guerrer i orgullós. Homes i dones carregats 

de bijuteria de colors vius en colls i orelles, amb 

gruixos braçalets de metall sobre la pell. Sortida cap a 

Konso. Sopar i allotjament bàsic. 



 

 

 

Dia 7: Konso - Arbaminch 

Esmorzar. Aquest poble està format per unes 180.000 

persones repartides en nombroses aldees. Camperols 

sedentaris en un medi muntanyós i difícil, han treballat 

molt dur per construir terrasses en els vessants 

d'aquestes muntanyes i conreen fins a 28 productes 

diferents. Dinar. Els pobles estan emmurallats per 

defensar-se dels atacs d'animals salvatges i d'altres 

grups ètnics. Tenen una estructura molt particular ja 

que en el laberíntic interior disposen de còmodes espais 

públics per a la vida social. Són animistes i practiquen 

un culte als difunts i en alguns casos els embalsamen 

durant anys abans de enterrar-los. També fan un tòtem 

de fusta (waga) que col·loquen al costat de la tomba o 

els camps del difunt. Realment són la frontera 

"civilitzada" enfront dels pobles seminòmades del Riu 

Omo. Són bons músics, ferrers, ceramistes i teixidors 

molt reconeguts pels pobles veïns. Continuació cap a 

Arbaminch. Sopar i allotjament. 

 

Dia 8: Arbaminch - Vol a Addis Abeba 
Esmorzar i trasllat a l'aeroport per agafar el vol a Addis 

Abeba. Tarda lliure. Hotel fins a l'hora del vol 

internacional. 



 

 
 

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: 1.090 € -Grup en base a 2 persones 

Suplement individual: 250 € 

 

Extensió Konso per persona en doble: 280 € 

Suplement individual extensió Konso: 65 € 

 

Sortides (dates d'inici del circuit a Addis Abeba): 

Maig: 11,25 

Juny: 8,22 

Juliol: 6,20,27 

Agost: 3,8,10,17,31 

Setembre: 14,21,25 

Octubre: 5,12,19,26 

Novembre: 2,9,23 

Desembre: 7,21 

 
 

 

El preu inclou / no inclou

 

Inclou 
 Trasllats aeroport-hotel-aeroport 

 Transport en mini busos Toyota Hiace i / o 

bus Toyota Coaster 

 Allotjaments especificats 

 Pensió completa (excepte a Addis Abeba que 

serà allotjament i esmorzar) 

 Guia de parla castellana 

 Visites i excursions detallades en el programa 

 Assegurança d'assistència en viatge 

 Documentació digitalitzada en l'espai 

personal del CLUB KAREBA 

 Assistència 24 hores durant el viatge 

 Karebo acompanyant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No inclou 
 Vols internacionals 

 Vols domèstics 

 Taxes aèries 

 Visat (es realitza a l'arribada. Preu 50 USD / 

48 €) 

 Menjars i sopars no especificats 

 Begudes en els menjars i sopars inclosos 

 Visites no especificades 

 Extres personals no indicats com inclosos 

 Assegurança opcional de cancel·lació  

 Propines i extres personals 

 Qualsevol servei no especificat com inclòs



 

 

Informació addicional 
 
Documentació i visats 
Per entrar al país es requereix visat. El visat es tramita a l'arribada al país i el seu preu és de 50 USD o 48 euros. Per 

viatjar cal tenir el passaport amb una validesa mínima de 6 mesos des de la data de tornada. 

 

Sanitat i vacunes 
No hi ha cap vacuna obligatòria per entrar al país llevat que es provingui d'una zona on hi hagi risc de febre groga. 

 

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 y consumo a la web: 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do 

També recomanem consultar en el telèfon de Sanitat Respon en el 902 111 444 o al seu web on podem consultar 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 hi ha 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 

llavors d'assumir el suplement d'individual. 

 

Divisa 
La moneda etíop és el Birr. Es pot viatjar amb Euros i canviar a la moneda local al país. Recomanem canviar alguna cosa 

de moneda a l'aeroport de Addis Abeba. 

 

Clima 
El clima al país és molt variat. Cal tenir en compte no només l'època de l'any sinó la zona a causa de l'altitud. En el nostre 

estiu les temperatures són d'hivern suau i en el nostre hivern la calor augmenta. L'estació humida va de març a setembre 

tot i que les pluges són més abundants entre agost i setembre. 

 

Electricitat 

  
 

 

 

Allotjament 
El país té cada vegada més infraestructura hotelera tot i que no és comparable als nostres estàndards. Malgrat això, els 

allotjaments són correctes i procurem tenir la informació actualitzada per si cal fer algun canvi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

en www.ebookfute.com/es  la guia de la destinació en format electrònic. 

Seguretat 
Consulteu el web del Ministeri d'Afers Exteriors: 

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

spx 

 

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 

 

 

https://www.alhenamedia.info/
http://www.ebookfute.com/es


 

 

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 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 &lsquo;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) 

 


