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TANZÀNIA
Safari: Llac Natron, travessia del Serengeti i Ngorongoro
El nord de Tanzània encara guarda racons apartats que et portem a descobrir. A
l'extrem nord, al costat de la frontera amb Kenya, trobem terra Massai presidida per la
seva muntanya sagrada, el volcà Ol Doinyo Lengai, i adornada pel llunàtic Llac Natron.
Creuarem el Serengeti per gaudir de tots els seus ecosistemes i visitarem, és clar, l'arca de
Noè natural que és el Cràter del Ngorongoro. Proposem un viatge a Tanzània actiu, amb
diferents caminades en paratges naturals, que contrastaran amb les etapes en vehicle.

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
Independents & Trekkings amb NIF B65196164, amb domicili social a Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat
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ITINERARI
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Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Itinerari
Vol Ciutat d'origen / Kilimanjaro
Kilimanjaro (Materuni Falls i cafetars) - Arusha
Arusha - Llac Natron
llac Natron
Llac Natron - travessa de l'Serengeti
Dia complet al Serengeti
Dia complet al Serengeti
Serengeti - Safari cràter Ngorongoro - Karatu
Llac Eyasi: experiència hadzabe i Datoga - Karatu
Visita Mto wa Mbu - Kilimanjaro
Vol Kilimanjaro / Ciutat d'origen

Extensió a Zanzíbar
11
Vol a Zanzíbar. Trasllat a la platja
12 a 13
Estada a la platja de Zanzíbar
14
Trasllat a l'aeroport i vol de tornada
15
Arribada a Ciutat d'origen

Àpats

Allotjament

E-D
E-D-S
E-D-S
E-D-S
E-D-S
E-D-S
E-D-S
E-D-S
E-D
-

A bord
Lodge
Tented camp
Tented camp
Tented camp
Tented camp
Tented camp
Lodge
Lodge
Hotel
-

E/S
E/S
E
-

Hotel
Hotel
A bord
-

Àpats | E: Esmorzar | D: Dinar | S: Sopar |

SORTIDES 2021

Juliol:
Octubre:

17
7, 21

Agost:
Novembre:

3, 17
4, 9

Setembre:

6, 23

Grup mínim per garantir la sortida: 4 persones  Grup màxim: 16 persones
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DETALLS DE LA RUTA
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Dia 01 | Vol Ciutat d'origen / Kilimanjaro
Presentació a l'aeroport a l'hora acordada i embarcament amb destinació Tanzània. Nit a
bord.
Dia 02 | Kilimanjaro (Materuni Falls i cafetars) - Arusha
Arribada a Kilimanjaro i trobada amb el nostre equip. Ens desplaçarem fins a un proper
hotel per esmorzar.
Després de l'esmorzar ens dirigirem a Materuni, a uns 15 quilòmetres de Moshi. Es tracta
de l'última localitat abans d'arribar al Parc Nacional d'el Kilimanjaro. Un lloc únic i
emblemàtic per a fer un relaxat trekking fins a les cascades de Materuni, acompanyats
d'un expert guia local. Durant la caminada tindrem l'oportunitat de conèixer la forma de
vida local i gaudir de el paisatge. Si ho desitgem, a més, podrem prendre un refrescant
bany en una piscina natural a la base de la cascada.
Al migdia seguirem submergint-nos en la cultura de la zona amb menjar pícnic degustant i
aprenent com s'elabora el procés de fabricació de la beguda de plàtan especial de la zona
del Kilimanjaro. Durant l'excursió tindrem vistes a el pic més alt a l'Àfrica. Deixem aquesta
zona i ens vam traslladar cap a la base de la Muntanya Meru, a Arusha, on passarem la nit
i de camí parem a recollir les maletes.
Dia 03 | Arusha - Llac Natron
Esmorzar al lodge mentre gaudim de les vistes als pics de la Muntanya Meru i
possiblement, a distància, podrem veure els elefants al proper Parc d'Arusha. Ens
traslladem feia les terres volcàniques de l'estany Natrón. De camí, creuarem diverses
comunitats locals sense perdre de vista la Muntanya Ol Doinyo Lengai (muntanya sagrada
per als Massais i centre de peregrinació, quan demanen pluja per als seus conreus o
qualsevol altra demanda personal).
Opcional - Trekking nocturn a Ol Doinyo Lengai
Trekking nocturn (d'alta dificultat) a aquesta muntanya sagrada dels massai, per observar
l'alba des del seu cim. Els participants en aquesta activitat no podran fer l'excursió de
l'endemà pel matí.
Dia 04 | Llac Natron
Esmorzar al campament i visita a un poblat Masai, poble de pastors i d'orgullosos guerrers
de tradicional forma de vida. Ens ensenyaran la seva cultura, costums i el dia a dia. Ens
acostarem més tard cap a terra de l'Estany Natrón, característic pel seu color vermellós i
per atreure innombrables flamencs des del Llac Manyara per posar aquí els seus ous.
També podrem visitar una deu d'aigua calenta. Visita de l'jaciment arqueològic anomenat
"Engare Sero Footprints", reportat recentment per primera vegada per National Geographic
i que disposa d'una mostra de les primeres petjades d'homínids que es coneixen,
mantingudes així, gràcies a les condicions meteorològiques ia l'ajuda de les erupcions
volcàniques de la regió. Al migdia retorn a l'campament per al menjar i descans.
A la tarda sortirem cap a la cascada de Ngarasero per fer una caminada i si ho desitgem,
podrem banyar-nos a les piscines naturals formades per l'aigua de pluja que cau des de la
Muntanya Ol Doinyo Lengai.
Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
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Dia 05 | Llac Natron - Serengeti
Deixarem enrere la regió de l'estany Natrón, amb les últimes i increïbles vistes d'aquesta
enorme massa d'aigua en el cor de la Vall de l'Rift. La pista en continu ascens ens portarà
cap a les terres altes de Tanzània. Veurem el canvi en el paisatge i la vegetació i vam
entrar en territori de l'ètnia sonjo. Arribarem fins l'aïllada població de Waso i després d'una
curta parada, ens dirigirem cap al gran parc de nord de Tanzània: Serengueti.
Un cop haguem arribat a l'Serengeti, ens endinsarem al parc travessant l'anomenada Àrea
de Llop i la seva vall, per realitzar un safari, amb l'al·licient de buscar animals com lleons,
elefants, búfals, lleons, girafes lleopards, nyus, zebres .. ..

Dia 06 | Serengeti
El gran dia i més esperat. Bé d'hora vam començar la recerca de les grans ramats
d'animals, el que es coneix com la Gran Migració. Seguirem les rutes migratòries fins a
arribar al famós riu Mara on posarem a prova la nostra sort per tractar de veure algun dels
espectaculars creus de riu per part de grups de nyus. Farem safari en aquesta zona veient
infinitat d'animals i grans ramats de zebres i nyus tots ells seguits pels predadors. En el riu
presenciarem els moviments dels enormes cocodrils de Nil a l'espera de la seva
oportunitat.
El dinar d'avui serà tipus picnic per poder treure més profit a el parc ia la tarda amb la
posta de sol vam tornar a l'campament per descansar i passar la nit en plena sabana.
Dia 07 | Serengeti
Avui tindrem l'oportunitat de tornar fins al Mara per veure més fileres d'animals travessant
aquest gran riu.
Després, vam seguir de safari cap a la zona central també coneguda com Seronera. Allà
recorrerem la vall en recerca dels felins, i altres tipus d'animals salvatges. Seguirem
explorant la zona i amb la posta de sol trasllat a l'campament que està situat a la zona
central amb les millors vistes a tota la plana.
Dia 08 | Serengeti - Cràter Ngorongoro - Karatu
D'hora, amb els primers raigs de sol, abandonarem el Serengeti i ens endinsarem en el
Cràter de l'Ngorongoro, una de les majors calderes volcàniques de l'món. Format després
d'una gegantesca explosió de el volcà, la caldera en si és un enorme forat amb parets de
més de 600 metres d'altura cobertes de boscos. En el seu interior s'ha format un peculiar
univers d'ecosistemes (boscos, llacs, llençols ...) de 20 quilòmetres de diàmetre. Amb una
població que ratlla els 25 mil animals de diferents espècies, ens dedicarem a buscar, entre
d'altres, a el rinoceront negre, en perill d'extinció.
Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
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En aquest safari tindrem la possibilitat de veure els denominats Cinc Grans. En concret a la
zona del riu Munge, estarem a l'aguait dels lleons de cabellera més fosca. En aquest
paradís gaudirem d'un dinar tipus picnic davant d'un pantà veient els hipopòtams banyantse. A la tarda sortirem de l'cràter i ens dirigirem a la localitat de Karatu.

Dia 09 | Karatu (Llac Eyasi)
Sortirem de Karatu per arribar fins a la Vall d'Mangola / llac Eyasi.
En aquesta zona es troben els hadzabe, ètnia sorprenentment semblant als boiximans de
Kalahari. Els hadzabe són un poble tradicionalment caçador-recol·lector, la seva llengua és
una variant de l'khoisan de sud de el continent i es distingeix per utilitzar espetecs com a
fonemes. Passarem un temps amb una família per conèixer de prop la seva vida diària.
Més tard, anirem a la trobada dels Ndatoga, poble ramader de la zona, parent proper dels
Maasai. Ens acostarem a veure el treball dels ferrers tradicionals que fabriquen tant estris
com armes o objectes ornamentals. A la tarda vam tornar a Karatu per descansar i passar
la nit.
Dia 10 | Visita Mto wa Mbu. Sortida cap a Kilimanjaro
Al matí podrem donar una volta pel poble de Karatu visitant el seu mercat local, les
botigues d'artesania i coneixent la seva gent.
Més tard ens traslladarem feia al multicultural poble de Mto Wa Mbu. Arribada a l'mig dia
per gaudir d'un menjar típic preparat per una mama local de la zona. Després de dinar ens
unirem a un guia local, qui ens portarà a veure una escola de primària i un orfenat.
Seguirem passejant pel poble ia través de plantacions de banana. Podrem veure treballar a
talladors tradicionals de fusta de la tribu Makonde. Visitarem la fàbrica de cervesa local
feta de banana i si ho desitgem, podrem assaborir-la. Després de les visites sortim cap a la
zona de l'aeroport de Kilimanjaro on passarem la nit.
Dia 11 | Vol Kilimanjaro / Ciutat d'origen
Trasllat a l'aeroport. Vol de tornada. Arribada a ciutat d'origen i fi de el viatge.
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EXTENSIÓ A ZANZÍBAR
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Dia 11 | Vol a Zanzíbar
Trasllat a l'aeroport i embarcament en vol a Zanzibar. Arribada i trasllat a l'hotel a la
platja.
Dies 12 i 13 | Zanzíbar
Dies lliures a la platja. Excursions per l'illa o en els tradicionals dhow àrabs, sortides de
snorkel o immersió, visita a Stone Town; són algunes de les opcions per a aquests dies.

Dia 14 | Trasllat a l'aeroport. Vol de tornada
A l'hora convinguda trasllat a l'aeroport i embarcament en vol de tornada; pot ser directe a
punt d'enllaç (Istanbul), o via Dar Es Salaam, Kilimanjaro o Nairobi, segons dates i
disponibilitats. Nit a bord.
Dia 15 | Arribada a Ciutat d'origen
Arribada a Ciutat d'origen i fi dels nostres serveis.

PREUS
PREUS PER PERSONA
 Preu en base a Habitació Doble (taxes aèries incloses)
SUPLEMENTS
 Suplement Habitació Individual
 Suplement Sortida 03 Agost
 Reducció menors de 15 anys (viatjant amb dos adults)
 Extensió Zanzíbar des de (en base a Habitació Doble)

3.565 €
490
75
- 420
645

€
€
€
€

Notes sortides i preus
Aquests preus han estat calculats en base als tipus de canvi de divises, al preu de
transport derivat cost combustible o d'altres fonts d'energia i al nivell d'impostos i taxes
sobre els serveis de viatge inclosos en aquest viatge vigents en data 17/05/2021.
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En algunes de les sortides i depenent dels horaris dels vols, l'itinerari podrà tenir algun
ajust a el principi i/o al final de la ruta per adaptar-lo als horaris d'aquests vols; el
contingut del recorregut quedaria en qualsevol cas inalterat.
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L'extensió a Zanzíbar s'ofereix com a extensió addicional a el programa base de l'safari i
estarà sempre subjecta a confirmació un cop realitzada la petició ferma. El preu de
l'extensió podria variar segons la disponibilitat de vols fins i des de l'illa.
Mètode de pagament
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció.
La resta 15 dies abans de l'inici del viatge.

INCLOU
 Vols Barcelona o Madrid / Kilimanjaro i tornada (connexió intermèdia a Estambul),
amb la companyia aèria Turkish Airlines, en classe turista.
 Trasllat aeroport - hotel - aeroport.
 Allotjament i alimentació especificats en l'apartat de 'ITINERARI'.
 Safari en vehicle 4×4 especialment preparats per safaris, amb sostre practicable
(visió de 360º) i finestreta per a cada passatger.
 Entrades a les reserves i parcs visitats.
 Conductor-guia local de parla hispana experimentat en safaris.
 Taxes aèries (de carburant, aeroport, seguretat): 340 €.

NO INCLOU







Visat Tanzània.
Alimentació no especificada en l'apartat de 'ITINERARI'. Begudes.
Excursions o activitats opcionals.
Propines i extres personals.
Assegurances opcionals de cancel·lació i/o d'assistència en
Consultar.
Qualsevol altre concepte no indicat com inclòs.

viatge ampliat.
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Independents & Trekkings amb NIF B65196164, amb domicili social a Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

TANZÀNIA

TEMPORADA 2021

MÍNIM PARTICIPANTS VIATGE
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La realització d'aquest viatge requereix la participació d'un mínim de 4 persones.
Si no s'arriba a aquest mínim, l'agència té dret a anul·lar el viatge fins a 20 dies abans de
l'inici del viatge. En el cas que l'agència anul·li el viatge per no assolir el nombre mínim de
viatgers, l'agència reemborsarà tots els imports prèviament abonats en concepte del
viatge.

ALLOTJAMENTS
Els allotjaments que proposem són sempre lodges o tented camps amb serveis privats per
a cada habitació i amb capacitat reduïda per poder gaudir més de l'entorn. En alguns
casos, per les característiques dels allotjaments, caldrà informar l'staff de l'campament
quan vulguem prendre una dutxa per poder assegurar-nos que el dipòsit que la proveeix
estigui ple. De la mateixa manera, l'electricitat en els campaments es basa en generadors i
/ o plaques solars de manera que el subministrament durant la nit queda interromput;
aconsellem preveure aquesta circumstància i viatjar amb bateries de recanvi o
powerbanks.
En el cas de l'extensió a Zanzíbar nostre hotel preferit és el Karamba Zanzibar en
Kizimkazi, un tranquil hotel en què Gemma acull els viatgers com a casa. L'estada
s'adequaria, però, a la petició dels nostres clients.
Ubicació

Allotjament previst

Kilimanjaro
Arusha
Llac Natron
Serengeti (zona nord)
Serengeti (Seronera)
Karatu
Extensió Zanzíbar

Airport Planet Lodge
Kibo Palace Hotel
Maasai Giraffe Ecolodge
Mara Tanzània Bush Camp
Into Wild Àfrica Serengeti Camp
Eileen 's Trees Inn
Karamba Zanzibar a Kizimkazi

COMPARTIR HABITACIÓ
Els preus corresponen a l'allotjament en habitacions dobles.
Es pot disposar d'una habitació individual mitjançant el pagament d'un suplement.
En cas de viatjar sol i desitjar compartir habitació amb una altra / es persona / es, pot sol·licitar-se la reserva
com "habitació a compartir".
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DOCUMENTACIÓ
Per a nacionals espanyols: Passaport en vigor amb una validesa mínima de 6 mesos.
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Visat Tanzània
Es tramita a la mateixa frontera (frontera terrestre o en aquest cas aeroport d'arribada)
sense altre requisit que abonar una taxa de 50 €.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los dels requisits documentals necessaris si
és el cas per a la realització del viatge.

SANITAT
Per a nacionals espanyols: Obligatori C.I.V. de la febre groga (en cas de procedir d'algun
país on hi hagi aquesta malaltia - no és el cas d'Espanya). Segons les dates de viatge, pot
ser recomanable la profilaxi contra el paludisme.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los dels requisits sanitaris que, si s'escau,
siguin aplicables per a la realització del viatge.
En l'apartat següent es troben els requisits actualment exigits per a la realització del viatge
a causa del COVID-19.

VIATJAR EN TEMPS DE COVID
Actualment, es pot viatjar a Tanzània amb test PCR negatiu, obtingut durant les 72 hores
anteriors a l'entrada a país. Els passatgers estan subjectes a la realització d'un test
d'antígens a la seva arribada (els costos van a càrrec dels viatgers).
En les 24 hores prèvies a l'entrada al país, tots els passatgers han d'omplir el formulari
"Traveler's Surveillance Form", que es pot complimentar en aquest enllaç:
https://afyamsafiri.moh.go.tz/#/home.
Per a la tornada a Espanya:
És obligatori complimentar el Formulari de Control Sanitari (FCS), al que es pot accedir en
l’enllaç https://www.spth.gob.es/ o mitjançant l’aplicació per a telèfon mòbil “SpTH”. El
formulari es podrà començar a omplir en qualsevol moment previ al viatge, excepte els
apartats corresponents a preguntes sanitàries, que estaran disponibles quan quedin 2 dies
per a l’arribada a Espanya.
Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
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Un cop realitzada la declaració, rebràs un codi QR que és imprescindible per poder arribar
a Espanya.
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A més, excepte en el cas de menors de 12 anys, s’haurà de presentar obligatòriament un
certificat de vacunació, o bé un certificat diagnòstic negatiu en COVID-19, o bé un
certificat de recuperació del COVID-19. A continuació detallem les característiques
d’aquests certificats:






En el cas de certificat de vacunació s’acceptaran com vàlids aquells emesos per
autoritats competents sempre que s’aporti a partir dels 14 dies posteriors a la data
d’administració de l’última dosis de la pauta vacunal completa.
En el cas de certificats de prova diagnòstica d’infecció activa de COVID-19 s’hauran
d’aportar amb resultat negatiu expedits en les 48 hores anteriors a l’arribada a
Espanya. Les proves diagnostiques d’infecció per a SARS-CoV-2 admeses per poder
tornar a Espanya seran les següents:
o
Les proves d’amplificació d’àcid nucleic molecular (NAAT), utilitzades per detectar
la presència de l’àcid ribonucleic (ARN) del SARS-CoV-2.
o
Els tests de detecció d’antigen inclosos en la llista comú de tests ràpids de
detecció d’antigen per COVID-19, publicada per la Comissió Europea en base la
Recomanació
del
Consell
2021/C
24/01:
https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices. El certificat de prova diagnòstica haurà
d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom del titular, data de la
presa de la mostra, tipus de test realitzat i país emissor.
En el cas de certificats de recuperació del COVID-19, s’acceptaran com a vàlids
aquells expedits per l’autoritat competent o per un servei mèdic com a mínim 11 dies
després de la realització de la primera prova diagnòstica NAAT amb resultat positiu.
La validesa del certificat finalitzarà als 180 dies a partir de la data de presa de la
mostra. El certificat haurà d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom
del titular, data de presa de la mostra, primer test diagnòstic positiu per a SARSCoV-2 i país emissor.

Qualsevol dels documents presentats, haurà d’estar redactat obligatòriament en espanyol,
anglès, francès o alemany.

MOBILITAT REDUÏDA
Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s'entén com a persona de mobilitat
reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es trobi reduïda per
motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o
deficiència intel·lectual , o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l'edat, i la situació
requereixi una atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei
posat a disposició dels altres participants en el viatge.
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Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat
del viatge d'acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i
viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les característiques del mateix, hauran de
posar en coneixement de la nostra agència de viatges tal situació perquè se'ls pugui
facilitar informació precisa al respecte.

TRANSPORT
Els trasllats des de i fins l'aeroport es realitzaran en vehicles d'ús exclusiu segons
grandària de el grup. El safari es realitza en vehicles 4×4 preparats per a aquest tipus
d'activitats, amb el xassís i carrosseria adaptats. Admeten fins a 7 passatgers, cada un
d'ells assegut al costat de finestreta. Els sostres, a més, són practicables per poder gaudir
d'una visió panoràmica de 360º.

DIVISES
Cal tenir present que a Tanzània NO solen acceptar dòlars emesos abans del 2009. El canvi
de moneda se sol realitzar en cases de canvi, no en bancs, de manera que els mecanismes
de control de què disposen sobre la validesa o no de el paper moneda és molt limitat;
d'aquí les restriccions. A Arusha, Karatu i Stone Town es poden trobar caixers automàtics
(ATM).

EQUIP RECOMANAT
Per a aquest viatge aconsellem anar lleugers d'equipatge i recomanem portar:
 Bossa de viatge tova per facilitar la càrrega / descàrrega en els vehicles. Pel que fa
al pes aconsellem que no superi els 12-15 kg (en els vols a Zanzíbar l'equipatge
facturat sol estar limitat a 15 kg).
 Motxilla (25 - 30 litres) per portar durant el dia.
 Cantimplora de 2 litres o CamelBak d'igual capacitat.
 Roba còmoda (camises transpirables i pantalons de teixits lleugers).
 Roba d'abric (jaqueta paravents o folre polar lleuger); els matins solen ser fresques
en Serengeti i Ngorongoro.
 Calçat específic per caminar usat amb anterioritat: ha de ser sòlid, subjectar bé el
peu i el turmell, i amb sola antilliscant.
 Xancletes o sandàlies de goma per als campaments / dutxes.
 Sandàlies de riu per a les caminades al riu a Natron.
 Banyador, ulleres de sol, barret o gorra.
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 Llanterna frontal (en la majoria de campaments s'utilitza generador que es
desconnecta per les nits).
 Prismàtics d'una certa qualitat (idealment 8 augments, 10 com a màxim per evitar
excessives vibracions).
 Per als amants de la fotografia: teleobjectiu, targetes de memòria i bateries de
recanvi, para-sol, trípode o monòpode.
 Protector solar i repel·lent d'insectes.
 Bosses hermètiques per protegir l'equipatge i/o dispositius de la pols i la humitat. A
Tanzània està prohibit l'ús de bosses o recipients de plàstic.
 Farmaciola personal amb gel desinfectant i medicaments d'ús habitual.

DIFICULTAT / CONDICIONS DEL VIATGE
Les caminades que proposem en aquesta ruta (Materuni Falls, cafetars, Llac Natron, Ngare
Sero Falls ...) són aptes per a qualsevol amb una condició física "normal".
Ascensió a l'Ol Doinyo Lengai (opcional):
Capítol a part mereix l'ascensió a l'Ol Doinyo Lengai; el volcà amb una altitud de 2.960
metres suposa un repte per al que afronta el seu ascens. El desnivell a salvar des del punt
d'inici de la caminada és de 1.500 metres, gran part de l'ascensió es realitza de nit i per
senders irregulars que les esporàdiques erupcions de el volcà van alterant o fent
desaparèixer. L'ascensió s'inicia normalment entre 11 i 12 de la nit per arribar al cim sobre
les 06:00 per veure el sol des del cim. Segons el ritme dels caminants és possible que el
grup es divideixi en dos per adaptar la marxa a diferents ritmes. El descens pot suposar
unes 4-5 hores. Insistim que la caminada és dura i cal tenir un bon nivell de forma i
resistència. La possibilitat de realitzar l'ascensió estarà subjecta a l'absència d'activitat
volcànica que pogués suposar un risc per als participants. Per a aquesta caminada
aconsellem portar:








Motxilla petita (20-25 litres).
3 litres d'aigua com a mínim.
Botes de trekking; bastons telescòpics (no imprescindibles).
Roba d'abric que protegeixi de l'fred i de vent (sistema de capes).
Llanterna frontal (i bateries de recanvi per si de cas).
Ulleres de sol i protecció solar.
Barretes energètiques o similar.
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FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings SL Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

Per a formalitzar la reserva del viatge pot trucar-nos al telèfon: 93 454 37 03 o bé
completar el següent formulari i enviar-lo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

DNI

Nº Passaport

Data de Caducitat

Direcció
Tel. Contacte 1

C. Postal
Tel. Contacte 2

Població

E-mail

Data de Sortida
Tipus Habitació

☐ Individual

☐ Compartida

Assegurança opcional de viatge oferta

☐ Doble compartida amb:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomanem enviar una còpia escanejada del passaport al nostre e-mail de contacte.
Calendari de pagaments
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció, i la resta 15 dies abans
de l'inici del viatge, llevat que l'agència hagi informat d'un percentatge i calendari de
pagament diferent en la informació precontractual.
Pagament en oficina
Targeta de crèdit (Visa, Mastercard), efectiu.
Pagament en efectiu únicament per a viatges d'import total inferior a 2.500 €
Transferència bancària
 Banc: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el "Concepte" escrigui els NOMS I COGNOMS de les persones que viatjaran. Per
confirmar la inscripció al viatge haurà d'enviar per e-mail una còpia de l'ingrés o
transferència.
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra pàgina web:
https://viatgesindependents.cat/condicions-generals/
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TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
D'acord amb Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016 (RGPD), el client accepta que les dades personals que informa en aquest
document així com les que puguin ser facilitades en el futur per la mateixa finalitat, siguin
recollides i tractades per l'agència VIATGES INDEPENDENTS i TREKKINGS S.L., amb
domicili a Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Aquestes dades han estat recollides
per l'agència VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. amb la finalitat de facilitar-li la
informació precontractual d'acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i
Usuaris, i altres lleis complementàries.
El tractament de les seves dades personals s'efectua legítimament d'acord amb els articles
del RGPD:
 6.1. a El client va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
 6.1. b El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
L'afectat podrà exercitar els drets reconeguts en el RGPD i, en particular, els d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició a través d'un escrit que podrà dirigir a la seu social de
l'Agència en l'adreça indicada, amb la referència "Protecció de Dades".
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual,
precontractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de
supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.
Signatura client
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