
 

 

Essències de Namíbia 

 

Informació 

        

Namíbia és un país de contrastos, amb uns dels 

millors paisatges del sud d'Àfrica, ric en fauna i llar 

d'algunes tribus com Himbas o Boiximans. Durant la 

nostra ruta, recorrerem i assaborirem totes aquestes 

essències de Namíbia. 

 

12 dies / 11 nits 

 

DATES DE SORTIDA: 

Juliol: 12 / Agost: 4 i 18 / 

Setembre: 1, 15 i 19 

 

Guia parla hispana 

 

Grup Mín.2 / Màx.12 

persones  

Preu 

 3.300 € 

Vols no inclosos 

 

Dades bàsiques 

 

Tipus de viatge Transports utilitzats Atractius principals 

        



 

 

 
 
 

Dies Itinerari Àpats Allotjament 

01 Windhoek E Hotel 

02 Windhoek - Namib Desert E / S Lodge 

03 Namib Desert E Lodge 

04 Namib Desert – Swakopmund E Lodge 

05 Swakopmund (Walvis Bay) E Lodge 

06 Swakopmund – Cape Cross – Twyfelfontein (Damaraland) E / D / S Lodge 

07 Twyfelfontein – Etosha (Àrea sud) E / D / S Lodge 

08 Etosha National Park (del sud a l’est) E / S Lodge 

09 Etosha – Bushmaland E / D / S Lodge 

10 Bushmaland E / D / S Lodge 

11 Bushmaland – Otjiwarongo E / D / S Lodge 

12 Otjiwarongo - Windhoek – Fi del viatge E - 

 

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



 

 

Itinerari

 

DIA 1: Windhoek (S) 
Arribada a l'aeroport internacional de Windhoek. 

Tràmits de duana. Trasllat de cada integrant del grup 

segons diferents horaris d'arribada a l'allotjament: 

Etango Game Ranch. Aquest allotjament es situa dins 

de les 135.000 ha que formen Namatanga 

Conservancy, una vasta àrea on s'uneixen ecosistemes 

de muntanya, sorres del Kalahari i l'altiplà central, 

creant una àrea de biodiversitat incomparable. És 

també un lloc ideal per a observar aus. Sopar i 

allotjament 

  

DIA 2: Windhoek - Namib Desert (E/S) 
Després de l'esmorzar, el nostre guia de parla hispana 

ens recollirà a l'hotel per començar la nostra ruta en 

direcció sud-oest, cap al Desert del Namib, el desert 

més antic del planeta i un bell paratge format per un 

mar de dunes vermelloses, color provocat per 

l'oxidació dels cristalls de quars que formen els grans 

de sorra. Les dunes neixen de la sorra que prové del veí 

Kalahari, transportada pel riu Orange que l'arrossega al 

mar, i és retornada a terra pel corrent de Benguela. 

Aquest desert reuneix factors i particularitats que el 

converteixen en únic, catalogat com a Patrimoni de la 

Humanitat; cosa que ajudarà a conservar aquest 

meravellós paratge. La ruta d'avui és 

d'aproximadament 350 km, 5 hores. Arribada i 

instal·lació en el seu allotjament. Opcionalment, es pot 

realitzar un sobrevol en Helicòpter o en avioneta sobre 

les dunes de Sossusvlei, una experiència única, aquesta 

activitat cal reservar-la amb un mes d’antel·lació com 

a mínim, d'una altra manera l'empresa no podrà 

garantir-ne la disponibilitat. Els trasllats seran per 

compte aliè. Sopar i allotjament. 

  

DIA 3: Namib Desert (E) 

Després de l'esmorzar, sortirem del nostre Lodge molt 

d'hora, al voltant de les 6 del matí, esperant a la porta 

l'obertura abans de l'alba, per recórrer els 

aproximadament 60 km que separen l'entrada de la 

zona central de les dunes amb les primeres llums del 

dia. És ideal arribar a la famosa duna 45 quan el sol 

encara està baix, i poder gaudir de l'impressionant 

contrast d'un cel blau intens contra el vermell de les 

dunes. Continuarem fins al final de la carretera 

asfaltada, on abandonarem el nostre vehicle i agafarem 

un 4x4 per recórrer els darrers 5 km de pura sorra fins 

endinsar-nos al cor de les dunes, arribant a Dead Vlei, 

un dels llocs més inhòspits i calents del planeta, o la 

duna Big Dady (325 metres). A més de paisatge, a 

Sossusvlei és fàcil veure diferent i variada fauna, com 

oryx, springbok, xacals, estruços, i els "famosos" 

escarabats de la boira (fog beetle). Podrem pujar a peu 

a alguna de les dunes que voregen Dead Vlei. L'ascens 

suposarà un petit esforç que es veurà recompensat amb 

les vistes panoràmiques i el deliciós descens lliscant 

per la freda i suau sorra de les dunes. Després d'aquesta 

excursió, al seu retorn realitzarem una visita al proper 

Congost del Riu Sesriem. Retorn al lodge. Tarda lliure 

per descansar o realitzar alguna activitat opcional. 

  

DIA 4: Namib Desert - Swakopmund (E) 

Al matí, després de l'esmorzar, sortida en direcció a 

Swakopmund (400 km. Temps: 6 hores). Farem una 

parada a Solitaire, una mítica gasolinera enmig del 

desert. Encara que en l'actualitat aquest punt de 

subministrament ha incrementat el nombre de serveis 

als viatgers, segueix sent un lloc que manté el seu aire 

d'aïllament i els pastissos de poma que es cuinen en el 

seu forn, segueixen sent famosos a tot el món. 

Recomanem prendre un cafè o un te amb un tall 

d'aquests deliciosos pastissos. Continuarem travessant 

la secció nord del Namib-Naukluft Park, no només el 

més gran de Namíbia, sinó un dels més grans d'Àfrica, 

amb els seus espectaculars paisatges canviants i la seva 

flora endèmica. Durant la ruta podran veure alguns dels 

animals que de forma lliure viuen al desert, com els 

bells oryx, estruços... Arribada a Swakopmund i temps 

lliure per dinar (no inclòs). A la tarda farem una visita 

de la ciutat. En acabar, trasllat al seu allotjament. Sopar 

no inclòs. 

  

DIA: 5: Swakopmund (Walvis Bay) (E) 

Al matí, d'hora, anirem a la veïna Walvis Bay, on 

realitzarem un creuer per la badia, durant el qual 

podran veure foques, dofins i balenes, i el famós peix 

conegut com Mola Mola. Durant el creuer gaudirà d'un 

aperitiu amb vi escumós i fruits del mar. En acabar 

podrem fer una passejada per la llacuna per veure 

flamencs. Tarda lliure per descansar, passejar ... etc 

  

DIA 6: Swakopmund - Cape Cross - Twyfelfontein 

(Damaraland) (E/D/S) 

Esmorzar i d'hora sortida en direcció nord, seguint la 

carretera que va en paral·lel a la Costa dels Esquelets: 

colpejada pel vent i per la força del mar, aquesta costa 

salvatge s'estén al llarg de 2.000 quilòmetres en el límit 

entre Namíbia i l'Atlàntic Sud, conformant un dels llocs 

més verges i desolats de tot el continent africà, avui dia 

és Reserva Natural. Famosa per les denses boires que 

es formen en xocar la freda corrent de Benguela 

provinent del antàrtic amb el clima sec i calorós del 

Desert del Namib. El nom prové dels nadius que 



 

 

anomenaven al lloc “la terra que va crear la ira de Déu”. 

Els marins portuguesos, les portes de l'infern. Nom ben 

guanyat causa de la gran quantitat de navilis que van 

naufragar i van encallar en les seves costes per la poca 

visibilitat. En el nostre camí pararem per veure el casc 

d'un d'aquests antics vaixells. Continuació fins Cape 

Cross on habita una gran colònia de foques. Tindrem 

l'oportunitat de veure-les des de molt a prop, creuant 

les passarel·les que passen per sobre d'elles. 

Continuació cap a la dura regió de Kaokoland. Farem 

una parada en ruta per gaudir el nostre dinar per 

emportar. A mesura que es vagi endinsant en aquesta 

regió percebrà el canvi, no només de paisatge. Es 

trobarà amb una regió menys desenvolupada, més 

inhòspita i més verge, terra dels Himba. Arribada a la 

zona protegida de Twyfelfontein, on farem un 

recorregut. Twyfelfontein està declarada Patrimoni de 

la Humanitat, per la gran concentració de gravats que 

es troben a la zona. Aquestes representacions pintades 

i tallades sobre la roca, han estat realitzades per les 

tribus boiximants al llarg de milers d'anys, amb 

objectiu majoritàriament didàctic, per ensenyar als més 

joves les seves ancestrals formes de caça. També 

pararem per veure els Organ Pipes: formacions 

verticals de basalt de fins a 5 metres d'alçada que es van 

crear fa 120 milions d'anys. Sopar inclòs en el nostre 

Lodge. 

  

DIA 7: Twyfelfontein - Etosha (Àrea sud) (E/D/S) 

Avui en el nostre camí a Etosha, pararem per visitar un 

poblat Himba, poble noble i ferotge que defensa la seva 

cultura i sent l'orgull de ser tribu. Aquest poble segueix 

acceptant el bescanvi en el seu estil de vida. Els himba 

són una tribu seminòmada i pastors, que es desplacen 

d'un punt d'aigua a un altre. Viuen en petites barraques 

fetes de tova, pals i cobertes per pells d'animals, 

aquestes envolten el foc ancestral, i construeixen un 

recinte central per al bestiar. Les dones són conegudes 

pel color de la seva pell d'un to vermellós a causa del 

otjize, una barreja de greix de mantega i terra que 

s'unten per protegir-se dels abrusadors raigs del sol. 

Sens dubte el seu món és el desert. Dinar tipus pack 

lunch en ruta. Continuació fins al nostre allotjament a 

la porta sud d'Etosha: Anderson Gate. A la tarda, 

entrada a Etosha per fer un primer safari per les rodalies 

de la zona sud. Tindrem el nostre primer contacte amb 

la vida salvatge del parc nacional. Retorn al Lodge per 

sopar i descansar. 

NOTA: El safari es farà en el nostre vehicle tipus 

Toyota Quantum. Opcionalment es pot contractar una 

activitat de safari de mig dia en 4x4 obert (unes 3 hores 

aprox), amb Ranger de parla anglesa. 

  

DIA 8: Etosha National Park (del sud a l'est) (E/S) 

Avui gaudiran d'un dia complet de safari a Etosha amb 

el nostre vehicle, el Parc Nacional és el millor santuari 

de vida salvatge de Namíbia. Durant la nostra ruta de 

safari, recorrerem les diferents zones de la gran 

superfície d'Etosha, travessant-del centre-sud a l'est, i 

gaudiran de la vista dels ramats en el seu hàbitat 

natural. Es calcula que a les 22.000 ha que formen la 

superfície d'Etosha hi viuen uns 300 lleons, 3000 

girafes i uns 2000 elefants, a més d'una gran quantitat 

de springboks i zebres, a part de nyus, búfals, kudus, 

oryx i, amb sort, de l’elusiu lleopard. Cal remarcar que 

Etosha és llar d'algunes espècies en perill d'extinció 

com el rinoceront negre i el blanc, l'Impala de cara 

negra, el tssessebe i l’òrix. Durant la temporada seca, 

de juny a octubre, els animals es concentren en els pocs 

punts d'aigua que queden que són mantinguts de forma 

artificial: els waterholes, fent que les possibilitats 

d'albiraments es disparin. Al centre d'Etosha podrem 

veure el famós Pa, un antic llac sec que cobreix 5000 

km2. Serà sens dubte un dia d'experiències 

inoblidables per als amants de la natura i la vida 

salvatge. Farem una parada al campament de Halali, on 

podran dinar (no inclòs). Sopar inclòs en el nostre 

Lodge a la porta est de Etosha. 

NOTA: El safari es farà en el nostre vehicle tipus 

Toyota Quantum. Opcionalment es pot contractar una 

activitat de safari en 4x4 obert amb Ranger de parla 

anglesa de dia complet, (unes 7 hores aprox). 

  

DIA 9: Etosha - Bushmaland (E/D/S) 

Ens llevarem d’hora per fer una última ruta de safari a 

Etosha amb el nostre vehicle amb les primeres llums 

del dia, moment en què la fauna està més activa i quan 

hi ha més possibilitats de trobar-nos amb escenes 

emocionants. Serà una ruta curta, d'unes 2 hores, donat 

que tenim un llarg camí fins al nostre següent destí, la 

zona coneguda amb el sobre nom de Bushmaland, a la 

regió d'Otjozondjupa, a causa de ser una zona 

d'assentament de boiximans. Dinar tipus pack lunch en 

ruta. Arribada a instal·lació en el seu allotjament. Sopar 

al nostre allotjament a Tsumkwe. 

  

DIA 10: Bushmaland (E/D/S) 

A uns 80 km del seu allotjament es troba Sant Village, 

un projecte comunitari per a la protecció de la cultura 

boiximana. Farem una excursió de dia complet en què 

ens endinsarem en els secrets d'aquesta cultura que ha 

portat a aquesta ètnia a ser capaços de viure al llarg de 

segles i segles en els terrenys desèrtics més àrids en 

perfecta integració amb la natura. Coneixerem les 

seves mil·lenàries tècniques de caça, el seu gran 

coneixement del comportament de la vida salvatge, i la 

seva propera convivència amb tota la vegetació del 

desert, base imprescindible de la seva forma de vida, 

amb aplicacions tant alimentàries com medicinals. Els 

San o Boiximants han estat tan integrats en la natura 



 

 

que se'ls considera una baula més en la cadena tròfica. 

Van arribar a desenvolupar certes peculiaritats físiques 

d'adaptació a la seva vida en llocs remots, com utilitzar 

els glutis a manera de reserva d'aigua, de la mateixa 

manera que els camells amb els seus geps. El color de 

la seva pell daurat els permetia aguantar el sol i les altes 

temperatures del desert. Retorn al lodge per dinar i a la 

tarda sortirem en una excursió per visitar el mil·lenari 

de Hoolboom. Retorn al lodge. Sopar i allotjament. 

   

DIA 11: Bushmaland - Otjiwarongo (E/D/S) 

Sortida d'hora de retorn en direcció oest. Avui tenim 

una jornada llarga, en la qual anirem parant per estirar 

les cames i gaudir del paisatge canviant del Kalahari. 

La jornada en si és una aventura en què tindrem 

oportunitat de seguir assaborint les essències de 

Namíbia. Arribada al nostre allotjament, Otjiwa 

Lodge: situat en la més antiga Guest Farm de Namíbia, 

amb una superfície de 12.000 hectàrees, és una 

destinació ideal per acabar el seu viatge. Aquesta 

reserva privada gaudeix de tenir una abundant fauna, 

entre la qual podem trobar una població d'uns 20 

rinoceronts i una prolífica població del rar antílop 

sabre, a part de ser un santuari d'aus i ser casa d'altres 

25 tipus de mamífers i de l'imponent African Fish 

Eagle. Sopar al lodge i sortida per realitzar un safari 

nocturn a la reserva. Allotjament. 

   

DIA 12: Otjiwarongo - Windhoek - Fi de viatge (E) 

Sortida al sud en direcció Windhoek, trajecte que ens 

portarà unes 2 hores. Si els horaris dels vols de tots els 

integrants del grup ho permeten, farem una parada al 

mercat d'artesania de Okajanda, famós per les seves 

talles de fusta. Continuació a l'aeroport de Windhoek. 

Fi dels nostres serveis. 

  

  

  

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

 

 



 

 
 

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: 3.300 € -Grup en base a 2 persones 

 

Suplements: 

Habitació individual: 575 € 

 

Sortides: 

Juliol: 12 

Agost: 4 i 18 

Setembre: 1, 15 i 19 

 

  

 

"Preus calculats en base a moneda local del país a data 05/12/18. 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 
 

 Guia / conductor de parla hispana a partir de 4 

passatgers 

 Guia de parla anglesa amb grup de 2 i 3 passatgers 

(suplement opcional per guia de parla hispana PVP 995 

euros per grup) 

 Trasllat a l'aeroport Windhoek - hotel a l'arribada amb 

xofer de parla anglesa 

 Vehicle d'acord amb el nombre de persones que formen 

el grup: 2-3 passatgers: Tipus Toyota Corolla o similar / 

4 a 6 passatgers tipus VW T5 combi / 7 a 10 passatgers 

Toyota Quantum 

 11 nits d'allotjament en habitació doble en hotels / 

lodges indicats o similars, confirmats fins a 60 dies 

abans de la sortida 

 Règim alimentari indicat a la ruta. Begudes no incloses 

en els àpats 

 Activitats detallades en la ruta amb totes les entrades i 

impostos locals 

 Visita de Sossusvlei i Congost Sesriem 

 City tour a Swakopmund 

 Creuer a la badia de Walvis Bay i visita Cape Cross 

 Twyfelfontein i Organ Pipers 

 Visita d'un llogaret Himba 

 Safaris a Etosha al nostre vehicle. Opcional contractar 

4x4 obert 

 Activitat de dia complet amb boiximans 

 Safari a Otjiwa en vehicle 4x4 obert 

 Assegurança d'assistència en viatge 

 Documentació digitalitzada en l'espai personal del 

CLUB KAREBA 

 Assistència 24 hores durant el viatge 
 

 

 

 

No inclou 
 

 Vols internacionals 

 Begudes en els àpats inclosos 

 Assegurança opcional amb ampliació de cobertures i 

cancel·lació 

 Qualsevol servei no especificat com inclòs



 

 

Informació addicional 

 

Documentació i visats 

Passaport amb vigència mínima de 6 mesos a partir de la data de sortida del país. 

Per a estades turístiques inferiors a 90 dies es pot obtenir el visat a la frontera a l'arribada a Namíbia. 

 

Sanitat i vacunes 

Es recomana la vacuna contra la febre groga i tètanus. Es recomana realitzar la profilaxi antimalaria si visita el 

nord de Namíbia. 

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 Dòlar de Namíbia és la moneda de Namíbia. Les nostres classificacions de divises mostren que el tipus de 

canvi més popular pel Namíbia Dòlar és el tipus de canvi EUR a NAD. 

 

Clima 

A Namíbia trobem 2 estacions clarament diferenciades: Estiu (Octubre-Abril). La mitjana de les temperatures a 

l'interior varia entre 20graus i 34graus durant el dia. Temperatures per sobre de 40 graus es registren sovint en 

els extrems nord i sud del país. Hivern (Maig-Setembre). Les temperatures a l'interior varien entre 18graus i 

25graus durant el dia. Temperatures sota zero i gelades són normals durant la nit. 

 

Electricitat 

 

 
 

Allotjament 

 

ÀREA ALLOTJAMENT  

WINDHOEK SAFARI COURT  https://www.safarihotelsnamibia.com/safari-
court-hotel/  

SOSSUSVLEI SOSSUSVLEI LODGE http://www.sossusvleilodge.com/  

SWAKOPMUND ZUM KAISER o HANSA  

TWYFELFONTEIN TWYFELFONTEIN C.L. http://www.twyfelfonteinlodge.com/  

https://www.safarihotelsnamibia.com/safari-court-hotel/
https://www.safarihotelsnamibia.com/safari-court-hotel/
http://www.twyfelfonteinlodge.com/


 

 

ETOSHA SUR ETOSHA VILLAGE o 
TOSHARI 

http://www.etosha-village.com/  

ETOSHA ESTE MOKUTI   http://www.mokutietoshalodge.com/     

BUSHMALAND TSUMKWE C.L  

OTJIWARONGO OTJIWA LODGE http://www.otjiwalodge.com/  

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. 

 

Llei respecte a menors per entrar a Namíbia 
En relació amb les recomanacions de viatge per Namíbia que publica aquesta Ambaixada a la seva a la seva web 

(http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/WINDHOEK/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=130

), es recorda que és convenient consultar-les abans de viatjar a/des d'aquest país. En aquest sentit, s'informa que 

recentment s'ha afegit el següent text: 

"Menors de 18 anys: perquè els menors puguin viatjar o des Namíbia, a més de la documentació ordinària, s'ha 

d'aportar un certificat literal de naixement (original sense data de caducitat o fotocòpia compulsada de menys de 

3 mesos d'antiguitat) traduït a l'anglès per un traductor jurat o per una Ambaixada / Consolat. 

A més, si viatgen sols, acompanyats per un sol dels progenitors o per altres adults, han d'estar proveïts de la 

documentació: 

- Autorització de viatge (declaració jurada feta davant notari o la policia que inclogui dades de contactes) del 

progenitor o progenitors que no viatgin amb el menor traduïda a l'anglès per un traductor jurat o un Ambaixada 

/ Consolat. 

- Si és el cas, certificat literal de defunció del progenitor o els progenitors que hagin mort traduït a l'anglès per 

un traductor jurat o un Ambaixada / Consolat. 

- Còpia compulsada del passaport del progenitor o progenitors que no viatge amb el menor. 

- En el cas que viatgin sols, serà necessària també una carta signada per la persona que hagi de rebre el menor en 

la qual s'indiqui la seva adreça i dades de contacte, així com una còpia compulsada del seu document d'identitat, 

passaport o permís de residència permanent. " 

 

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/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. 

http://www.etosha-village.com/
http://www.mokutietoshalodge.com/
http://www.otjiwalodge.com/


 

 

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 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, KAREBAVIATGES, 

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. 

  

 KAREBAVIATGES, 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: KAREBAVIATGES, 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) 

 


