
VOL 2
PROGRAMA DEL VOL

SORTIDA 13 d’abril: Barcelona- Alger sortida  a les 20.05h i arribada a Alger a les 20.25h.
Alger-Tindouf sortida a les 23.55 h i arribada a Tindouf  sobre las 02.25 h.  

TORNADA  23 d’abril: Tindouf - Alger a las 03.25h. L’arribada a Alger prevista a les 05.45h
Alger - Barcelona  sortida a les 16.45h. L’arribada a Barcelona està prevista a les 19.05h   

HORARI DE PRESENTACIÓ A L’AEROPORT: 13 d’abril a les 17.00h a l’aeroport del Prat
T1 al mostrador d’Air Algerie.

EQUIPATGE A FACTURAR: 30 kg (Les maletes o equipatge per facturar haurà d’identificar-se amb un
cartell: nom de l’infant, nom de la mare, wilaia, daira i barri i el nom del passatger que embarca). L’equipatge
de maà  5kg aproximat

PREU: 420€ (bitllet + visat col·lectiu)

INGRESOS: Banc de Sabadell  ES78 0081 0050 1700 0159 0665
Fer l’ingrés individual i posar el nom i el número del passatger

NOTES
 Les  INSCRIPCIONS  es podran fer des del  23 de gener a les 00:00 fins el dia  22 de

març a les 24h. 

IMPORTANT:  Aquells  correus  enviats  fora  del  termini  determinat,  no
tindran validesa. 

 El nombre de places és limitat. L’ordre de llista de les persones que viatgen i de la llista
de reserva eés faraà  en base a l’acceptacioé  de sol·licituds.  Per a l’acceptacioé  de la sol·licitud
seraà  imprescindible haver rebut la fitxa del vol emplenada correctament.

 Enviar  la  fitxa  teàcnica  del  vol  emplenada  amb  majué scules  al  e-mail
volssolidaris@catalunyasahara.cat Rebran  en  el  termini  de  dos  dies   un  e-mail  de
resposta amb el numero de passatger. 

 Confirmada la inscripcioé  amb numero de passatger podran fer l’ingreés al numero abans
esmentat. En cap cas es faraà  l’ingreés abans de coneà ixer el nué mero de passatger.

 Un  cop  estigui  realitzat  l’ingreés  cal  enviar  el  comprovant  al  e-mail
volssolidaris@catalunyasahara.cat.  En  el  termini  de  tres  dies  rebran  un  e-mail  de
resposta amb la confirmacioé  de reserva 

 Qualsevol  canvi  previ  al  viatge  s’avisaraà  a  les  webs  www.saharacatalunya.org i
www.catalunyasahara.cat o per correu electroà nic.

Delegació sahrauí a Catalunya
Carrer watt, 5  Barcelona 

Tel. 670936582

http://www.saharacatalunya.org/
http://www.catalunyasahara.cat/


 Un cop arribem a l’aeroport de Tindouf el Front Polisario s’encarregaraà  del trasllat fins a
cada  una  de  les  wilaies/daires  que  aneu.  Aixíé  mateix  el  dia  de  tornada,  ens
acompanyaran a l’aeroport de Tindouf.

IMPORTANT: Tota anul·lacioé  del bitllet s’hauraà  de fer 15 dies abans de la data del viatge. Si
el termini es menor no es retornaraà  l’import del bitllet.  La cancel·lacioé  del vol per Air Algerie
nomeés donaraà  dret a la devolucioé  de l’import del bitllet. La Delegacioé  Sahrauíé no assumeix
responsabilitat alguna si es produeixen demores en les sortides del vol o s’anul·la.
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