Presentació
Qui som? D'on venim? Cap a on anem? Aquestes són les preguntes que sempre s'ha plantejat la
Humanitat. Algunes societats van cercar l'explicació en el mite, però amb l'aparició del discurs científic,
sorgí la necessitat d'anar a la recerca del nostre bressol més antic. Precisament, gràcies a l'Expedició
Orígens Humans, trobarem les respostes. Concretament, en un país ple de meravelles: Tanzània... a
l'Àfrica Oriental.
De la mà d'en Jordi Serrallonga, ens endinsarem en els escenaris de la Gran Falla del Rift on, des de fa
més de 20 anys, treballa en la reconstrucció dels nostre passat més remot. Així gaudirem de
l'oportunitat de visitar els mítics jaciments arqueològics i paleontològics d'Oldupai Gorge. L'indret que va
fer famosa a la família Leakey després que trobessin el que, aleshores, fou el primer representant de la
nostra línia evolutiva: l'Homo habilis. Però també podrem entrar en estret contacte amb la darrera de les
ètnies caçadores-recol·lectores que sobreviu a l'Àfrica: els hadzabe del llac Eyasi. Un poble que, a nivell
biològic i lingüístic, és el més emparentat amb els primers Homo sapiens que, sorgint del continent
africà, es van estendre per arreu del planeta.
Alhora, considerant la gran biodiversitat que caracteritza a Tanzània, i conduïts pel nostre guia,
aprendrem com estudia el comportament dels primats, lleons, lleopards, elefants i altres fascinants
animals que, en el si del Cràter de Ngorongoro o el Serengeti, ens ajuden a entendre com els homínids
fòssils més arcaics –des de la coneguda Lucy fins els Homo erectus– van sobreviure a les sabanes i
boscos africans. I és que, en tot moment, serem envoltats de la flora i la fauna que habiten els territoris
més bells i verges del planeta; caminant, i a bord dels 4x4, l'observarem al llarg d'extraordinaris safaris.
Sense oblidar-nos, per suposat, dels maasai; un poble nòmada i ramader que és testimoni viu de com
aparegueren les primeres societats guerreres i productores.
Tota una expedició arqueològica, antropològica i naturalista que, en conjunt, suposa un viatge al Passat,
des del Present; la millor manera de retornar al nostre Bressol.
Dates
Del 18 al 29 d’agost de 2019
Professor acompanyant
Jordi Serrallonga
Llicenciat en Arqueologia, naturista, escriptor i professor a la Universitat Oberta de Catalunya.
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Preus
Preu per persona en habitació doble: 5.215€
Suplement habitació individual: 560€
Taxes d’aeroport: 335€ (a reconfirmar en el moment de l’emissió)
Grup màxim
15 persones
Agència gestora
Malaika Viatges
Allotjaments
 ARUSHA-River Trees Country Inn
http://rivertrees.com/
 KARATU-Ngorongoro Farm House
http://www.tanganyikawildernesscamps.com/camps/ngorongorofarmhouse/
 P.N. DE SERENGUETI - Lake Masek Tented Camp
http://twctanzania.com/alojamiento/lake-masek-tented-lodge/
 SERENGETI-Kati Kati Tented Camp
www.twctanzania.com
 LAGO MANYARA-Maramboi Tented Camp
http://www.tanganyikawildernesscamps.com/camps/maramboitentedcamp/
 ARUSHA - Arusha Hotel (Four points by Sheraton Arusha)
www.marriott.com/hotels/travel/jrofp-four-points-arusha-the-arusha-hotel
Pla de vols
Origen - Destí
BARCELONA - ISTAMBUL
ISTAMBUL - KILIMANJARO
ISTAMBUL - KILIMANJARO
BARCELONA - ISTAMBUL
Turkish Airlines

Data
18 Agost
18 Agost
29 Agost
29 Agost

Núm.vol
TK1854
TK567
TK567
TK1855

Horari
11:35 /
19:50 /
06:00 /
14:50 /

16:05
05:05+1
12:55
17:35

Serveis inclosos
 Guia científic de l'expedició sobre el terreny (Jordi Serrallonga)
 Autoria, assessorament i coordinació de la ruta (Jordi Serrallonga)
 Documentació exclusiva i reunions destinades als expedicionaris
 Vols intercontinentals
 Vehicles 4x4 d'ús privat per al grup expedicionaris
 Quilometratge i combustible il·limitat en tots els vehicles 4x4
 Guia naturalista/Conductor per cadascun dels vehicles 4x4
 Trasllats privats Aeroport – Allotjament – Aeroport
 Allotjaments amb pensió completa
 Entrades als Parcs Nacionals i Taxes de Conservació
 Assegurança local de rescat aeri Flying Doctors
 Aigua mineral embotellada en els vehicles al llarg de tot el safari
 Begudes (refrescs, cervesa i vi de la casa) en Maramboi Tented Camp
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 6000€

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352

A la nostra web hi
trobareu altres activitats.
Consulteu-la!

Viatge cultural

TANZÀNIA: EXPEDICIÓ ALS ORÍGENS HUMANS

Arqueonet

Serveis no inclosos
 Begudes als dinars i sopars (tret a Maramboi Tented Camp)
 Visat d’ entrada a Tanzània (50 US$ por expedicionari a pagar a la duana de l’ aeroport)
Inscripció
Per fer la inscripció i la reserva de places cal seguir els passos indicats a continuació:
1. Preinscripció. Es pot fer per qualsevol de les següents vies:






Per e-mail: enviant un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent
informació:
o Títol del missatge: “Viatge a Tanzània”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, e-mail i telèfon de contacte
A través de la pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html. En aquest cas cal marcar l’opció “Inscripció a una
activitat”, emplenar les dades personals i indicar el destí del viatge a l’apartat ‘Missatge’.
Per telèfon: als números 937 423 014 o 667 013 352 o 695 528 467
Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 de Barcelona

Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva: un cop feta la preinscripció ens posarem en contacte amb tots els preinscrits per tal de
portar a terme els tràmits de reserva (pagaments i requeriments de documentació).
Programa detallat
18/08/19
BARCELONA - KILIMANJARO
Sortida, amb avió, del cos expedicionari des del país d'origen. Connexió amb el vol destinació Tanzània i,
després de sobrevolar el Nil (i les llegendes dels grans exploradors que van anar a la recerca de les
seves fonts), l'anhelada arribada a l'aeroport internacional de Kilimanjaro.
19/08/19
ARRIBADA A TANZÀNIA – PARC NACIONAL D’ARUSHA
Atès que la nostra arribada serà durant la matinada del segon dia de viatge, realitzarem un trasllat, amb
els nostres vehicles 4x4, fins a un allotjament a mig camí entre l'aeroport de Kilimanjaro i Arusha per
allotjar les nostres pertinences i recuperar forces. Encara que no ens relaxarem del tot; Jordi Serrallonga
ens convocarà per començar el «safari» (viatge en el kiswahili local) amb una meravellosa activitat.
En efecte, després de reposar unes hores i prendre un reconfortant esmorzar, viatge en 4x4 fins a les
faldilles de la Muntanya Meru; un volcà dorment on realitzarem una excursió molt especial. Aquí ens
trobarem amb boscos i prades on, acollits per la boira, pasten els giràfids així com els ramats de búfals
que –al costat del guia i un ranger armat del TANAPA (Parcs Nacionals de Tanzània)– intentarem espiar
molt d'a prop al llarg d'un trekking suau i agradable.
Els llargs i majestuosos colls de les girafes, per a sorpresa d'aquells que les creien enclaustrades en les
àrides planes d'Àfrica, emergeixen de l'espessor en un paisatge que gens ha d'envejar a les recreacions
d’Spielberg a Jurassic Park. I és que els expedicionaris i expedicionàries s'endinsaran en el context
www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352

A la nostra web hi
trobareu altres activitats.
Consulteu-la!

TANZÀNIA: EXPEDICIÓ ALS ORÍGENS HUMANS

Viatge cultural
Arqueonet

ecològic que va caracteritzar l'aparició d'aquells primers homínids que, datats entre els sis i els dos
milions i mig d'anys abans del present, van precedir als Homo de la sabana: els australopitecs. Aquests
homes-simi van conviure amb espècies de primats adaptades a un ambient forestal; és el cas dels
colobs (cercopitecs especialitzats en un dieta folívora) que han perviscut fins als nostres dies.
Així, juntament amb la visita dels llacs Momella del Parc Nacional d’Arusha, marxarem a la recerca dels
desitjats colobs de cara blanca i negra de camí a la caldera extinta d’Ngurdoto. Veure'ls suposa un premi
per a l'aprenent de naturalista però també per al primatòleg consagrat; el seu llarg pelatge s'estén com
una catifa voladora quan salten d'arbre en arbre, i l'absència del dit polze ens parla de la seva
extraordinària adaptació biològica a la locomoció arborícola. Les meravelles de l'evolució.
Allotjament a RiverTrees Country Inn (rodalies d’Arusha).
20/08/19
ARUSHA – PARC NACIONAL DE MANYARA – KARATU
Des de les rodalies d’Arusha, ens dirigirem cap al Parc Nacional de Manyara. Manyara és el millor
exemple de diversitat botànica a l'Est d'Àfrica i un calc gairebé exacte del que antany va ser l'ecologia
d'un dels llocs que visitarem al llarg de la nostra expedició: els jaciments arqueològics i paleontològics
d’Oldupai Gorge.
La flora i fauna que trobem en els seus marges suposa realitzar un viatge a bord de La Màquina del
Temps d'en Wells per visualitzar com els nostres avantpassats van aprofitar els recursos naturals en pro
de la seva supervivència. És per això que realitzarem un safari fins a les planes d'inundació del llac
Manyara a través dels escarpaments, boscos i aiguamolls. Allí, acompanyats per la fauna circumdant i la
proximitat de la muralla natural que suposa la Gran Falla del Rift, descobrirem els secrets sobre el nostre
passat geològic i biològic. I és que no podem estudiar la flora, fauna i ètnies d'Àfrica sense entendre la
geologia del continent que les empara. L'accident geològic de la Gran Falla del Rift –una cicatriu que
creua Àfrica des del Mar Roig fins a Moçambic– va provocar, fa divuit milions d'anys, un gran canvi
climàtic que va conduir a l’estacionalitat actual en l'Àfrica Oriental (una llarga estació seca versus una
curta estació de pluges) i la desaparició gradual dels frondosos boscos tropicals en benefici dels nous
espais oberts de sabana. Sense la Gran Falla del Rift hagués estat impossible la gènesi dels grans llacs
alcalins així com l'aparició dels primers homínids que, veient-se desproveïts de la cobertura vegetal, van
abandonar la seguretat dels boscos per aventurar-se en les sabanes.
Ascendirem, amb el vehicle, el vertical i elevat escarpament occidental de la Gran Falla del Rift, per
contemplar una bella panoràmica de tota la conca del llac Manyara. Tot seguit, ens encaminarem cap al
poblat de Karatu, doncs –al final de la jornada de safari– ens espera un cafetal als peus del Ngorongoro.
La nostra granja de Karatu.
Allotjament a Ngorongoro Farm House (Karatu).
21/08/19
KARATU – CRÀTER DE NGORONGORO – KARATU
Si Karen Blixen va escriure les inoblidables paraules “Jo tenia una granja, a Àfrica, als peus dels turons
de Ngong”, els nostres expedicionaris podran escriure que van dormir en una granja, a Àfrica, als peus
del Ngorongoro.
De bon matí, cavalcarem a lloms dels nostres vehicles 4x4 per remuntar la cresta del Ngorongoro.
Arribats a la part més alta, escortats per la boira i els boscos que neixen i creixen en les escarpades
pendents, descendirem fins a l'interior de la gegantina caldera: un circ natural de més de vint
quilòmetres de diàmetre on diversos ecosistemes–des de les extensions de gramínies, passant per
rierols i planes lacustres, fins a arribar als boscos d'acàcies grogues– són la llar d'una extraordinària
biodiversitat, inclosos, per descomptat, els humans. Els clans maasai –guerrers i pastors nòmades– que
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habiten l'Àrea de Conservació de Ngorongoro descendeixen fins a l'interior de la caldera amb els seus
ramats de vaques.
Per a un naturalista i guia d'expedicions no existeix major emoció que contemplar, avui, els mateixos
racons del cràter estudiats i filmats pels seus ídols fa dècades enrere. D'entre totes les espècies
representades en el Cràter de Ngorongoro, el rinoceront negre (gairebé extingit en el passat a causa de
la caça indiscriminada darrere de les seves cotitzades banyes) és el màxim exponent de les polítiques de
conservació que naturalistes, com els Grzimek i Félix Rodríguez de la Fuente, van defensar gràcies al seu
gran treball de recerca i divulgació.
Les restes de Michael Grzimek, desaparegut en estavellar-se la mítica avioneta pintada de zebra que
pilotava sobre el Ngorongoro i el Serengeti, reposen sota un monòlit de còdols en la cresta del cràter de
Ngorongoro. És el lloc que va escollir el seu pare, el zoòleg Bernhard Grzimek, perquè el seu fill de
només vint-i-cinc anys d'edat no es deslligués del somni que, poc temps després, es faria realitat gràcies
al primer president de la Tanganyika independent, Julius Nyerere: el desenvolupament de l'Àrea de
Conservació del Ngorongoro i del Parc Nacional del Serengeti. Bernhard, que va voler signar la seva gran
obra El Serengeti no ha de morir al costat del seu ja desaparegut Michael, avui també està enterrat al
costat del seu fill a la part alta del Ngorongoro.
Allotjament a Ngorongoro Farm House (Karatu).
22/08/19
KARATU – LLAC EYASI – KARATU
De matinada ens dirigirem cap al llac Eyasi per conèixer als Hadzabe; una ètnia de caçadors-recol·lectors
nòmades que encara sobreviu en forma de petits grups, de 15 a 25 persones, en un terreny dur i
inhòspit: cacen amb els seus arcs i fletxes enverinades, recol·lecten fruits del bush, prospectant el
territori a la recerca de mel... Els visitarem seguint les mateixes precaucions que prendria un etnòleg per
no molestar ni interferir en la vida d'aquest fascinant poble que, des de fa gairebé dues dècades, han
mostrat a Jordi Serrallonga elements d'enorme valor per reconstruir molts aspectes de la vida dels
caçadors-recol·lectors prehistòrics. I és que els Hadzabe, àdhuc sent humans tan intel·ligents i
contemporanis com nosaltres, són l'ètnia més propera –o directament emparentada– amb els primers
Homo sapiens que, fa uns 250.000 anys enrere, van tenir la seva gènesi a Àfrica. Així, el seu llenguatge
de clics i xasclets –del grup de les llengües khoisan– és el més antic que tenim detectat en el registre
antropològic actual. Per tant, l'arqueologia, la paleontologia, la genètica i la lingüística demostren que
procedim tots i totes del continent africà.
Allotjament a Ngorongoro Farm House (Karatu).
23/08/19
KARATU – OLDUPAI GORGE – LLAC MASEK
Els Hadzabe, la jornada anterior, ens hauran permès descobrir els orígens africans de l'Homo sapiens,
però on es va produir la gènesi de la Humanitat? Des de Karatu ens desplaçarem fins a un dels llocs que
són visita obligada per a tot interessat a indagar sobre els orígens i evolució de la Humanitat: la Gorja
d’Oldupai (o Olduvai, tal com apareix escrit de forma incorrecta en la bibliografia i mapes a causa de la
incorrecta pronunciació del topònim maasai en anglès i alemany).
En els jaciments arqueològics i paleontològics de la Gorja d’Oldupai han estat descoberts tresors clau de
l'Evolució Humana. Destaquen dos llocs. D'un costat, FLK, el paratge on Mary Leakey, la dona de Louis
Leakey, va trobar en 1959 el famós crani d'un homínid molt robust: el Trencanous o Parantropus boisei.
Un any més tard, en la propera localitat de “Homo”, un dels fills del matrimoni Leakey, va desenterrar
les restes fòssils del mític Homo habilis. Un altre dels fills Leakey, Richard, amb el temps, acabaria
convertint-se –per accident– no només en un famós paleoantropòleg continuador de la saga, sinó en un
gran defensor de la fauna de Kenya. Una missió que es va traduir en una sèrie d'atemptats contra la
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seva persona que van acabar desembocant en el sabotatge de l'avioneta que pilotava. Avui, amb les
seves cicatrius i al costat de la seva dona Meave i filla Louise, segueix sent el testimoni viu d'una família
que va dedicar grans esforços a rescatar el nostre passat tancat en les entranyes de la Terra
Descendirem fins als mítics jaciments mentre Jordi Serrallonga –ambientat a la seva segona casa– ens
assenyala la presència d'artefactes lítics i fòssils de faunes d'entre 2 i 1,5 milions d'anys. I és que
caminar per Oldupai Gorge suposa topar-se, a cada moment i per a l'ull acostumat, amb fascinants
vestigis del passat que apareixen a cada nou pas. Una vegada situats en els jaciments més famosos
aprendrem a llegir la seva estratigrafia i coneixerem l'autèntica història dels Leakey, els seus fòssils, i els
que, com Jordi, continuen el seu treball.
Després d’Oldupai, ens endinsarem en les planes que van conquistar l'ànima i cor de grans naturalistes,
per sempre: les sabanes d’Ndutu. Les planes del llac Ndutu també limiten amb un altre petit llac on se
situa el nostre tented camp: el llac Masek.
Allotjament a Lake Masek Tented Camp (llac Masek)
24/08/19
LLACS NDUTU – MASEK
Les planes d’Ndutu pertanyen, administrativament parlant, a l'Àrea de Conservació de Ngorongoro (i així
ho veurem reflectit en la cartografia política), però des d'un punt de vista ecològic formen part de
l'ecosistema del Serengeti: l'escenari de la gran migració que, en la dècada dels 60, només movia mig
milió d'animals a causa de l'amenaça constant d'extinció per als nyus i zebres (cacera descontrolada,
explotacions agrícoles i ramaderes...). Avui, gràcies a la tasca de conservació realitzada als parcs
nacionals de Tanzània, observem migracions que superen de llarg els dos milions i mig d'individus.
Félix Rodríguez de la Fuente –enamorat de Tanzània– estaria content d'escoltar aquesta notícia de llavis
del seu gran amic Hugo van Lawick que, abans de morir al 1989, va poder seguir filmant les meravelles
d'aquesta regió.
La migració del Serengeti es mou per aquests paratges durant els mesos de gener i febrer –encara que
la naturalesa no és un cronòmetre exacte i moltes vegades, al juliol i agost, l'hem vista per Masek i
Ndutu–, i durant l'estació seca, la que coincideix amb el nostre safari, és el millor moment per observar i
estudiar a alguns dels grans depredadors africans: lleons, lleopards, guepards i hienes. Anirem en la
seva cerca al contrari del que van fer els nostres ancestres fòssils.
Els primers homínids, veient com desapareixien els seus boscos –quelcom que haurem estudiat al Parc
Nacional d’Arusha–, fa uns 2,5 milions d'anys van colonitzar un nou hàbitat: la sabana. La sabana no
comptava amb tants recursos vegetals, però va suposar l'obertura cap a un altre supermercat: la carn.
Milers de grans animals gregaris estaven a l'abast dels primers representants del gènere humà que van
evolucionar en aquest tipus de paisatge. Al principi, van combinar la recol·lecció de tubercles, arrels i
granes amb el carronyeig de carcasses, però després, amb l'aparició del Homo ergaster fa 1,8 milions
d'anys, també van caçar gràcies a complexes estratègies de cohesió social. Però la sabana també va
comportar perills: més biomassa (ramats d'animals herbívors) és igual a més depredadors. Contemplar a
les hienes, lleons i lleopards suposa un plaer per a nosaltres, però foren els competidors dels nostres
avantpassats. Ho explicarem i entendrem in situ.
Allotjament a Lake Masek Tented Camp (llac Masek)
25/08/19
LLAC MASEK – PARC NACIONAL DEL SERENGETI
«Serengeti» prové de la paraula maasai «Siringet»: "la plana sense fi". Els maasai, la mítica ètnia de
guerrers i ramaders que –procedents de les terres nilòtiques del Nord– van arribar a aquesta terra
promesa (pastures que es perdien per l'horitzó) al segle XVII. Els haurem vist durant tot el nostre safari
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excepte, paradoxalment, a l'interior del Serengeti. Des de la seva creació, com a Parc Nacional, se'ls va
demanar que abandonessin aquestes terres per així afavorir la conservació de la fauna.
Emprarem la jornada per, sense límit de quilometratge en el 4x4, desplaçar-nos pels mars i oceans de
gramínies només esquitxats per illes o arxipèlags que són els imponents kopjes (kopis en llengua
swahili); turons grisos formats per grans roques granítiques de forma globular que, aguantades en un
màgic equilibri les unes sobre les altres, són la llar de gegantines euphorbies i altres plantes capaces de
resistir l'escassetat d'aigua. Una vegetació d'aspecte antediluvià que dóna recer a babuins, hienes,
voltors, àligues, damans de les roques (el petit avantpassat del colossal elefant africà actual),
llangardaixos multicolors, cobres negres... i, com no, als grans gats com el lleó i el lleopard que busquen
calor però també bons llocs de vigia. Girafes, búfals, zebres, antílops i gaseles són només la punta de
l'iceberg d'entre tota la biodiversitat que observen els ulls dels felins i de la qual nosaltres també serem
testimonis privilegiats. Aquest va ser el verger també per als primers homínids del nostre llinatge
evolutiu... d'entre ells, els primers representants del gènere Homo.
I perquè Homo (com és el cas d’Homo ergaster) pogués colonitzar la sabana, va fer falta un element
primordial: el control del foc. És per això que voldrem imitar-los, quan sota els estels del cel austral,
Jordi Serrallonga, a la vora de la foguera del nostre campament, ens expliqui les històries que amaga la
sabana.
Allotjament a Serengeti Kati Kati Tented Camp (Parc Nacional del Serengeti).
26/08/19
PARC NACIONAL DEL SERENGETI
El Serengeti és el lloc on els depredadors –com els lleons, lleopards, guepards, hienes, etc.– cacen als
mamífers (nyus, zebres, búfals, impales, gaseles, etc.) que s'alimenten d'herba i que, com el majestuós
elefant, regeneren tota la vegetació. Néixer, créixer i morir forma part del cicle de la vida en aquest
meravellós paratge del planeta. Un lloc on molts altres éssers no tan coneguts ni idolatrats pel gran
públic, des del gran voltor fins al minúscul escarabat, participen de la cadena tròfica en convertir-se en
els millors escombriaires o recicladors de la natura. En el Serengeti aprendrem els secrets del
comportament social dels hipopòtams, la vida amorosa de les girafes o la curiositat i jocs dels primats no
humans. I és que al llarg del nostre safari en el vehicle 4x4, a través dels sostres descoberts, comptem
amb el millor punt d'observació per gaudir de la visió de la fauna que es mou per la "plana sense fi" a la
recerca d'aliment, a la recerca de la seva supervivència i futur.
I després del safari, la recompensa està en les confortables i luxoses tendes del nostre campament
estacional al mig del Serengeti. El més semblant a les clàssiques pel·lícules de safari... una experiència
de somni: tendes espaioses dotades de dutxa, lavabo, llits; la tenda menjador... l'equip de cuiners,
cambrers i assistents que converteixen l'acampada en una experiència única: dormir escoltant els sons
de la sabana.
Allotjament a Serengeti Kati Kati Tented Camp (Parc Nacional del Serengeti).
27/08/19
PARC NACIONAL DEL SERENGETI – KARATU – RESERVA PRIVADA DE MARAMBOI
Des de la zona centre del Parc Nacional del Serengeti iniciarem el nostre viatge en 4x4 cap al Sud.
Travessarem les planes per, a continuació, creuar l'Àrea de Conservació d’Ngorongoro fins a
desembarcar, de nou, a la granja de Karatu per recuperar forces amb un dinar calent; després de la
pausa, arribarem a la Reserva Privada de Maramboi, a la riba Oriental del Llac Manyara. Només arribar, i
una vegada preparats, realitzarem un interessant safari a peu envoltats pel paisatge i faunes d'aquest
lloc extraordinari. El passeig ens traslladarà fins als temps dels primers naturalistes, arqueòlegs i
antropòlegs que van treballar a l'Àfrica Oriental.
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Caminar per la plana d'inundació del llac Manyara –la crosta de sal seca semblant a la closca d'una
colossal tortuga–, i arribar el més a prop possible de les seves ribes, suposa una experiència única. És el
millor moment per observar, però també per reflexionar sobretot el viscut durant l'expedició. El guia i
autor de la mateixa, Jordi Serrallonga, ens convidarà a conèixer un dels seus llocs "secrets" que
s'amaguen i es reparteixen pel que és el seu despatx: el Món. Allí ho desvetllarem.
Allotjament de Maramboi Tented Camp.
28/08/19
KARATU – PARC NACIONAL DE TARANGIRE – ARUSHA
En les pel·lícules clàssiques de Tarzan es parlava d'un mític cementiri d'elefants; el lloc somiat pels
caçadors blancs de l'or blanc. Els mateixos caçadors, i el mateix negoci, que, en molts punts d'Àfrica,
han col·locat a aquests colossals animals a la vora de l'extinció. I és que molts van creure que havia
d'existir un lloc on els elefants anaven a morir... anhelaven topar amb les tones d'ullals que allí havien
de concentrar-se. Però no existeixen els cementiris d'elefants. Per contra, sí que existeix el país dels
elefants; i aquest no és un altre que el Parc Nacional de Tarangire. Aquí, durant l'estació seca –el
moment del nostre viatge– trobem milers d'elefants en nombrosos grups familiars. Però Tarangire també
és el país dels baobabs. Aquest arbre mil·lenari –alguns compten amb 2000 i 3000 anys– que és
protagonista de El Petit Príncep d’Antoine de Saint-Exupéry. Un arbre que adquireix la seva major
majestuositat també en l'estació seca doncs, en perdre les seves fulles, podem observar un dels seus
atributs; a saber, que sembla que estigui a l'inrevés... les seves arrels a l'aire.
El baobab emmagatzema gran quantitat d'aigua i és per això que els elefants fereixen els seus gruixuts
troncs amb l'ajuda dels ullals; l'objectiu és arrencar grans trossos de fusta que masteguen per extreure
el preuat líquid. No són rars els baobabs que mostren enormes forats a causa de la persecució de la qual
són objecte per part d'aquests paquiderms. Jordi Serrallonga ens parlarà de la intel·ligència de l'elefant,
de la seva capacitat de comunicar-se i del seu curiós i complex comportament davant la mort d'un
familiar o company.
Després del safari, ens encaminarem cap a Arusha; un lloc que el guia ha batejat com la Ciutat del
Viatger. Efectivament, Arusha és la població on dones i homes diversos –arqueòlegs, naturalistes,
directors de cinema, cooperants, escriptors, emprenedors, turistes– es barregen en el gresol d'aquesta
rica cultura swahili condimentada amb altres llengües i costums aportats per desenes de pobles
centenaris i mil·lenaris: l'Àfrica actual.
Una vegada a Arusha podem realitzar un breu safari urbà, de la mà del nostre guia, per conèixer
algunes de les emblemàtiques localitzacions de la mítica pel·lícula Hatari!. De fet, tindrem l'oportunitat
d'allotjar-nos a l'hotel més antic de la ciutat: l’Arusha Hotel; l'establiment no solament apareix en la
novel·la Somiant amb els Maasai sinó que ha estat la morada de figures il·lustres de la política, el
cinema i els safaris (el Baró Bror Blixen, l'actor John Wayne, el príncep Charles d'Anglaterra, etc.). Tot
això fins a l'hora de marxa cap a l'aeroport internacional que serà ben passada la mitjanit.
Allotjament de Arusha Hotel (Four Points by Sheraton Arusha)
29/08/19
ARRIBADA A BARCELONA
La pujada per l’escaleta de l'avió i el safari njema dels locals (bon viatge) és inseparable del tutaonana
tena (fins a la propera). Com ja va dir Jane Goodall en una ocasió “qui beu de les fonts d'Àfrica mai
sadollarà la seva set”.
Fi dels nostres serveis.
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Condicions de reserva i pagaments
Pagaments:
1.
2.
3.
4.

Per a garantir les places pre-reservades caldrà fer un primer pagament a compte d’aproximadament un 10% de l’import del
viatge. Tres mesos abans de la sortida, per a fer el tràmits de formalització de la reserva haurà de fer-se un ingrés fins a
arribar al 40% de l’import del viatge.
En cas que la reserva de la plaça es faci dintre als 3 mesos abans a la data de la sortida del viatge s’haurà de realitzar
directament el pagament del 40%, corresponent a la formalització de la reserva.
El darrer pagament (fins a arribar a l’import total del viatge) haurà de fer-se, com màxim, un mes abans de la sortida del
viatge.
Les dates concretes de cada pagament es comunicaran directament en el seu moment a les persones que hagin reservat
plaça en el viatge. Les dades bancàries són les següents:
CAIXABANK
c /c: ES75 2100-1358-11 0200237631
Beneficiari: MALAIKA Viatges SL

Documentació:
1.
2.

3.

En el moment de la formalització de la reserva haurà de lliurar-se una còpia escanejada del passaport (en cas que el
viatge ho requereixi), o bé del DNI.
Així mateix, en aquest moment s’informarà als viatgers sobre la documentació específica, tràmits a realitzar i qualsevol
altre requeriment necessari, segons el destí del viatge. Poden consultar la informació referent a recomanacions i requisits
d’entrada, sanitaris i altres necessaris del país o països a visitar en las següents pàgines web y telèfons: www.maec.es
(Tel.: 91.379.97.00)
Qualsevol canvi en relació al passaport (por pèrdua, renovació...) haurà de comunicar-se a MALAIKA Viatges S.L. abans de
la data d’inici del viatge.

Condicions generals
Regulació jurídica aplicable
Les presents condicions generals estan subjectes a la normativa turística autonòmica vigent en el lloc de celebració del
contracte i, en defecte d'aquesta , al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007 i en la Llei estatal de condicions generals de
contractació ( Llei 7 / 1998 , de 13 d'abril ).
La reserva d’aquest viatge suposa l'acceptació total de les presents condicions generals, que es consideren automàticament
incorporades al contracte.
Les presents condicions generals obliguen a les parts, juntament amb aquelles condicions particulars que constin en la
documentació facilitada per la majorista.
El contracte de viatge combinat es regeix per les clàusules contingudes en el mateix , per la fitxa tècnica del viatge que detalla
el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals.
Organització
La realització tècnica dels viatges compresos en aquest fulletó/oferta ha estat realitzada per MALAIKA VIATGES S.L., amb
domicili a Enric Granados , 114 1º 2ª B – 08008 - Barcelona, CIF : B66197823, número de llicència: GC:3373 , telèfon: 9301
011 176 i correu electrònic: malaika@malaikaviatges.com o per empreses majoristes del sector que actuïn com els seus
proveïdors.
Inscripcions i reemborsaments
Quan el consumidor sol·liciti la inscripció en una determinada reserva, l'agència venedora es compromet a realitzar les gestions
oportunes per a obtenir la confirmació de la mateixa d'acord amb el nombre de places disponibles i al període per al qual s'ha
sol·licitat.
En el moment de la sol·licitud de la reserva, Malaika Viatges, SL, a través de l'agència venedora, podrà reclamar al consumidor
la bestreta d'una suma equivalent, com a màxim, al 20 % del preu del viatge. Si es confirma la reserva, la suma entregada
s'imputarà al preu del viatge. Si el consumidor retira la seva sol·licitud de reserva abans de la confirmació, se li reintegrarà la
suma dipositada, deduïdes ,les despeses de gestió de Malaika Viatges,, SL, així com les despeses de gestió de l'agència
venedora.
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Un cop confirmada la reserva per part de l'agència , el consumidor haurà d'abonar un dipòsit corresponent al 40% del preu del
viatge o , si s'escau , completar fins aquest import les quantitats que hagi lliurat a compte. Si el consumidor no realitza aquest
pagament, l'agència li requerirà perquè l'efectuï en el termini raonablement breu que li fixi. En cas de no abonar aquest import
en el termini requerit per l'agència, s'entendrà que el consumidor desisteix del viatge sol·licitat, sent-li d'aplicació les condicions
previstes en l'apartat “Dret de desistiment del consumidor”.
El pagament de la resta del preu s'efectuarà quan l'agència ofereixi l'entrega al consumidor dels títols de transport, bons de
viatge o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de les prestacions que formen el viatge combinat. Si
el consumidor no realitza aquest pagament, l'agència li requerirà perquè l'efectuï en el termini que li fixi. Si no li fixa termini,
s'entendrà que el pagament s'ha d'efectuar com a molt tard 7 dies abans de la sortida .
De no procedir al pagament del preu total en les condicions assenyalades, s'entendrà que el consumidor desisteix del viatge
sol·licitat, sent-li d'aplicació les condicions previstes en l'apartat “Dret de desistiment del consumidor”.
Preu
Els preus dels viatges combinats són calculats en base als tipus de canvi, tarifes de transport, cost del carburant, taxes, nombre
de participants i impostos aplicables en la data de l'edició del programa. En cas de circuits que incloguin dos o més països, el
tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar USA en la mateixa data.
El preu pot ser revisat fins 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost dels
transports (inclòs el preu del carburant ), en les taxes o impostos referents a determinats serveis (com els d'aterratge,
embarcament o desembarcament en ports i aeroports ), nombre de participants i en els tipus de canvi aplicats al viatge.
Quan l'agència de viatges es vegi obligada a modificar de manera significativa i l'alça el preu del viatge combinat per motius
diferents dels expressats en el paràgraf anterior, ho ha de notificar al consumidor al més aviat (per escrit o per qualsevol mitjà
que permeti tenir constància de la comunicació efectuada), a fi que pugui optar per acceptar el suplement o bé desistir de la
reserva o del contracte (si aquest s'ha formalitzat).
Dret de desistiment del consumidor
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 i les despeses d'anul·lació (ocasionats
pels diferents proveïdors turístics- majoristes, companyies aèries, etc. -) i la penalització amb els terminis marcats pels
propis proveïdors.
El consumidor no haurà d'abonar penalització si el desistiment té lloc per causa de força major.
Tanmateix, encara que no s'apliquin les anteriors penalitzacions (ja sigui per produir-se la cancel·lació amb anterioritat als
15 dies de la sortida -excepte condicions especials de contractació - o per causa de força major) en tots els casos, el
consumidor haurà d'abonar les despeses de gestió i d'anul·lació que produeixi el desistiment.
El desistiment produeix efectes des del moment en que la voluntat de desistir del consumidor arriba al coneixement de
l'agència majorista.
Conegut el desistiment, l'agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el termini màxim de 14 díes,
deduïdes les despeses de gestió i, si s'escau, les despeses d'anul·lació justificades, i les penalitzacions.
Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara flets d'avions, vaixells,
tarifes especials o altres anàlegs, les despeses de gestió, les despeses d'anul·lació i les penalitzacions seran els que indiqui
de manera explícita l’agència.
Política de cancel·lació:
Pagament a compte NO reemborsable

50% de despeses de cancel·lació entre 30 i 16 dies abans de la data del viatge.

75% de despeses de cancel·lació entre 15 i 8 dies abans de la data del viatge.

100% de despeses de cancel·lació a partir dels 7 dies abans de la data del viatge més despeses de gestió de
l’agència organitzadora.

Cancel·lació del viatge per part del organitzador
En cas que l'organitzador condicioni la viabilitat d'una oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim de participants i per
no arribar aquest nombre, es produeixi la cancel·lació del viatge, l'usuari tindrà dret al total reemborsament de les quantitats
anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat en concepte d'indemnització, sempre que l'Agència ho hagi notificat per
escrit amb una antelació mínima de deu dies a la data de sortida. Tampoc podrà reclamar cap indemnització quan la
cancel·lació del viatge per part de l'agència es degui a motius de força major. Són causes de força major les circumstàncies
alienes a l'agència, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència
deguda.

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352

A la nostra web hi
trobareu altres activitats.
Consulteu-la!

