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Les normes d'aquest decàleg s'han anat elaborant amb el pas dels anys, 
gràcies a tots els coordinadors i viatgers, col·laborant i compartint 

experiències amb el mateix esperit de viatge. Els veterans les coneixen 
bé, però per als qui sigui la seva primera experiència, i malgrat 
explicar-se bé a la pàgina web, és important que les llegeixin amb 

atenció i les comparteixin 

A vegades ens satura tanta informació, o només ens fixem en el preu, 

per això és fonamental llegir aquestes pautes viatge i és sobretot als 

que viatgen per primera vegada amb nosaltres que va dirigit aquest 

decàleg. Us convidem a llegir-lo abans de viatjar, aclarir els vostres 

dubtes i acceptar una filosofia de viatge diferent i oberta a noves 

experiències. 

 Els viatgers han d'assumir que els nostres viatges s'aparten de la forma 
tradicional d'organitzar un viatge, i no estan recollits en cap legislació 

en matèria de turisme, principalment a causa de:  
- L'autogestió i la manca de reserva de serveis (com hotels, mitjans de 

transport, etc.) necessaris en la realització del viatge. Això ens 
concedeix un gran avantatge: la flexibilitat.  

- Com a conseqüència, l'itinerari és provisional i susceptible de ser 
modificat al llarg del viatge. L'autogestió suposa la implicació de cada 

participant en l'organització d'aquells serveis no reservats. Aquesta 
filosofia ens permet evitar els canals del turisme organitzat i així podem 

integrar-nos en la realitat dels països que visitem  
Dependrà de la situació particular de cada país, el que es reservin més 

o menys serveis, havent així de respectar un itinerari prefixat 
anteriorment.  

 El coordinador és un viatger més, igual que vosaltres, que viatja per 
plaer i interès i no es tracta d'un guia professional. No és obligatori que 

hi hagi estat prèviament al país, però s'ha estudiat molt bé la ruta, 
disposa dels informes de viatges d'anys anteriors i guies i llibres de 

viatge del país, us ha contactat a través del fòrum per preparar la ruta i 
heu decidit entre tots els preparatius abans de la partida.  

No és un guia turístic i no és tasca seva il·lustrar sobre els monuments, 
llocs i museus que visiteu (per això podem contractar en destí guies 

locals), tampoc és responsabilitat seva demanar el menjar, fer el llit, o 
anar a canviar-te els diners i no és el responsable de les dificultats que 
ens trobarem durant el viatge.  
 

El coordinador és el líder del grup, i d'ell s'espera la tasca de buscar 

allotjament, transport i coordinar les activitats comunes a través de 
l'autogestió, prenent com a base els viatges realitzats 
anteriorment. Una actitud negativa o inflexible no ajuda al viatge, sinó 

tot el contrari, suposa el risc de minar la bona marxa del grup.  
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Utilitzareu mitjans de transport públics i privats, dormireu en 
habitacions comunes amb bany compartit i en hotels perduts de gran 

encant, sent conscients que sou tot el grup els que trieu i que verifiqueu 
els llocs escollits.  
Sigueu crítics, però sobretot expresseu la vostra opinió de forma cordial 

i positiva. Es tindran en consideració les opinions de tots els membres 
del grup.  

 Cada grup és un món i aneu a viure una gran experiència, tota una 

aventura humana, compartint viatge amb gent desconeguda, alguns 
experts viatgers, uns altres que viatgen en grup després d'anys viatjant 
pel seu compte i altres per als quals aquest viatge és el seu baptisme 

aventurer.  
Compartireu experiències, emocions, vivències, fareu grans amistats i 

potser petits desacords.  

L'èxit o el fracàs del viatge depèn en gran mesura de tots vosaltres i de 

generar una harmonia com a grup. Viatjar en grup comporta petits 
sacrificis, però l'experiència es veu compensada amb escreix. Heu 

d'estar oberts a la interacció amb els vostres companys, acceptar-ne les 
peticions i suportar els defectes.  

Qui, molt al nostre pesar, decidís abandonar el grup durant el viatge 
podrà fer-ho després d'haver signat una declaració que eximeixi de 

qualsevol responsabilitat a l'agència. Perdrà qualsevol dret amb relació 
a l'organització del viatge.  

L'habitual en els viatges és fer un "pot" entre tots els viatgers, que 
s'utilitza per pagar els serveis inclosos dins el pressupost, com els 

allotjaments, transports i altres activitats.  
El pressupost publicat a la pàgina web es basa en la utilització d'hotels 

senzills, restaurants mitjans i transport públic local i està calculat a 
partir de l'experiència de grups que han realitzat el mateix viatge en 

altres ocasions. La fluctuació del tipus de canvi o en el cas de lloguer de 
cotxes que estiguin al màxim o mínim de la seva capacitat pot influir 

que el pressupost sigui més gran que l'esperat. Els hotels de luxe o de 
grans cadenes internacionals i restaurants cars no entren dins de 

l'esperit dels nostres viatges.  

S'elegirà des del primer moment un portador del pot que s'encarregarà 

de gestionar els fons i informar de les despeses al coordinador que els 
anirà anotant en el llibre de ruta. Les aportacions al fons comú seran 

sempre de petites quantitats, per minimitzar el dany en cas de robatori 
o pèrdua. En una situació així, el grup respondrà col·lectivament, 

dividint la quantitat perduda entre tots els viatgers.  
En el cas que l'agència o el coordinador hagin aportat diners 
corresponents a l'apartat de pressupost per reservar algun tipus 

d'allotjament o transport, aquest import es reintegrarà al coordinador 
una vegada s'ajunti el grup a l'aeroport.  
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Els allotjaments no estan reservats prèviament. Com a màxim, el 
coordinador reservarà la primera nit i la resta s'aniran reservant, 

d'acord transcorri el viatge, en arribar a la destinació, o si es tracta de 
grans ciutats, uns dies abans, quan el grup ja té decidit la data que 
arribarà a aquesta destinació. Això ens permet una major flexibilitat i 

variar la ruta si així ho decideix el grup.  

Els allotjaments poden ser de tota mena i cal estar obert a això. El 
normal és que es tracti d'habitacions dobles, però poden ser triples o 

fins i tot dormitoris compartits entre els membres del viatge o fins i tot 
amb altres viatgers, podent disposar de bany privat o no.  
Quan els viatges es realitzin en tendes de campanya, seran de tres 

places i serà funció de tot el grup muntar-les i desmuntar-les, així com 
la preparació del menjar quan disposem de fogons i material de cuina.  
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En alguns dels nostres viatges ens desplaçarem en transport privat. En 
algunes ocasions serà un conductor local el que condueixi, però en 

altres ocasions serem nosaltres mateixos.  
Els viatgers que s'apuntin a aquest tipus de viatges i no disposin de 
permís de conduir o no estan capacitats per conduir en aquest país, ja 

que els camins poden estar en mal estat i la conducció pot ser per 
l'esquerra, han de comunicar-ho amb anterioritat a Pas Nord-oest. La 

resta de viatgers acceptarien fer torns per conduir sols si hi estan 
capacitats i hauran de tramitar el permís de conduir internacional en la 

prefectura de trànsit de la seva comunitat, ja que aquest permís pot ser 
requerit per les autoritats locals del país de destinació.  

Per norma general, des de Pas Nord-oest ens encarregarem de reservar 
els cotxes amb anterioritat, amb la finalitat de reduir costos de reserves 

d'última hora. 

Tots els participants d'aquest tipus de viatges accepten que:  

- Hauran de pagar en destí una quantitat diària al proveïdor local del 
vehicle per tal de reduir en la mesura del possible la franquícia del 

vehicle i eliminar possibles contingències i pagaments en cas de 
trencament o accident.  

- La companyia de lloguer de cotxes exigirà una targeta de crèdit en 
concepte de garantia en el moment de retirar el vehicle a nom d'una de 

les persones a nom es faci el contracte de lloguer. El viatger que no 
disposi de targeta de crèdit haurà de comunicar a Pas Nord-oest 

prèviament a la sortida del viatge.  
 
 

El viatger per tant es compromet:  

- A ser plenament solidari amb tots els companys de viatge en cas de 
costos extres imputats per la companyia de lloguer, deguts a danys 

causats al vehicle, robatori, multes de trànsit, etc ... i independentment 
de la circumstància en què es trobi en el moment del dany o infracció i 
tant si es troba en el vehicle multat o en un altre que formi part del 

grup.  
- En relació als companys de viatge que han deixat com a dipòsit la 

targeta de crèdit, es compromet a reemborsar la part dels diners 
proporcional que correspongui a les despeses extra que la companyia 

de lloguer carregui a la targeta. - A saldar durant el curs del viatge i en 
el mateix moment que es realitza el pagament del servei, la quantitat 

estipulada de comú acord, basada en la divisió en parts iguals entre tots 
els participants del grup del total de les despeses incorregudes.  

 En els nostres viatges vam tractar en la mesura del possible integrar-
nos amb la població local, apropar-nos-en a la cultura i a l’ambient, 

però sempre des del punt de vista del respecte, no volent imposar els 
nostres costums sinó acceptant els seus. Ens agrada viatjar com a 

viatgers,  i no pas com a turistes, intentant contaminar el menys 
possible amb els nostres passos les societats locals.  
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Convé que ens informem sobre el país al qual anem a viatjar, els 
costums, la cultura, les tradicions, la religió, la història. Mai hem 

d'adoptar comportaments ofensius als costums o vestimentes locals ni 
pretendre que ens tractin diferents a la resta pel simple fet de ser 
occidentals. Sempre hem de demanar permís abans de fotografiar, ja 

veuràs com entaular una conversa i guanyar un somriure és millor que 
"robar" una foto. Comprar negociant un preu just, no mostrar la nostra 

riquesa o lluitar fins a la sacietat per 10 cèntims, sinó negociar des 
d'una situació d'igualtat. Ofendre el poble que ens rep no és només 

senyal de mala educació, sinó de gent poc civilitzada. Respectar les 
seves lleis i costums i no malbaratar coses que per a nosaltres poden 

ser bàsiques com el menjar o l'aigua, que en certs països poden resultar 
béns preciosos 

La situació internacional és complicada, i malauradament ja no ens 
sorprèn veure en els titulars de les notícies algun tipus de conflicte 

local, atemptat o catàstrofe natural. És per això que resulta 
tremendament complicat preveure a un any vista la situació de 

seguretat en els països. El Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació, des 
de la seva pàgina web www.maec.es facilita dins del seu apartat Països i 

Regions, un ampli desglossament país per país de les diferents 
situacions de seguretat, així com els requeriments pel que fa a visats i 

vacunes. Existeixen pàgines similars per als ciutadans francesos, 
www.diplomatie.gouv.fr, les recomanacions del govern britànic, 

www.fco.gov.uk o la pàgina nord-americana, www.travel.state.gov.  

Cada país té els seus propis baròmetres pel que fa als nivells de 

seguretat, de manera que les informacions i consells poden diferir uns 
dels altres. Convidem a tots els viatgers a consultar aquestes pàgines 

web aconsellades i així valorar objectivament la situació de seguretat 
del país de destinació i decidir així la seva participació en el viatge.  

Us hem convidat en certa manera al fet que recapaciteu sobre el viatge 
que aneu a emprendre. Si en algun moment us adoneu que us heu 

equivocat de viatge o que no heu comprès bé la filosofia dels nostres 
viatges, mireu de no reaccionar equivocadament. Intenteu adaptar-vos 

a la vida del grup i porteu la convivència el millor que pugueu. Ja 
veureu com els vostres companys us ajudaran a descobrir un nou estil 

de viatge que us obrirà la ment i la forma de veure la vida, així com una 
nova forma de relacionar-vos dins d'una comunitat viatgera que viatja 
fora dels esquemes preconcebuts.  

T'has plantejat aquestes preguntes: ¿saps què vas a veure? En quin 

mitjà de transport vas a viatjar? On vas a allotjar-te? Quines 
experiències vas a viure? Et recomanem que et documentis en la fitxa 
pràctica del viatge i si t'adones que no és el que esperaves, permeteu-

un consell: sobretot tracta de no mostrar actituds negatives, deixa't 
portar, gaudeix el viatge i fia't dels teus companys de viatge.  
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