1. Reservar i comprar el bitllet: Busca, compara, i si trobes quelcom millor, compra-ho!

• Abans de fer efectiva la teva compra compara preus de diverses agències, portals, allotjaments o companyies
de transport. Pren nota i escull l’opció que més t’interessi. Si ho planifiques amb temps veuràs com d’un dia a
l’altre els preus poden canviar, ja que, a mida que s’acosta la temprada alta, els preus pugen. Si ets previsor i
veus una bona oferta, reserva-la!
• Si el que t’agrada és la improvisació hi ha webs d’última hora que permeten reservar viatges a preus molt
baixos, ara bé potser no és un viatge a la teva mida, més aviat t’has d’adaptar tu al viatge, sobretot pel
calendari.
• Llegeix la lletra petita: possibilitat de fer parades o de deixar la tornada oberta, despeses de cancel•lació,
possibles suplements, taxes... Fes un simulacre de reserva fins a l’apartat de pagament per saber totes les
tasses que afegeixen. És el que vols pagar o s’allunya molt de l’oferta inicial?
• Què faries si se’t perd la maleta, hi ha retards o sobrereserves (overbooking)? És molt recomanable obtenir
informació prèvia de com reaccionar i què fer davant de situacions imprevistes com pèrdues d’equipatge o
retards.
• És recomanable fer una assegurança que cobreixi les despeses de cancel•lació del viatge en el cas que, per
causes de força major, no puguis anar-te’n.
• Guarda tots els resguards dels documents de viatge per si a la tornada has de fer alguna reclamació.
Intenta-ho solucionar a la teva destinació o recorre a organismes oficials o associacions de consum.
• Si consideres que durant el viatge s'ha incomplert alguna estipulació del contracte, tens dret a reclamar tant
per via arbitral de consum com per via judicial. L’agència de viatges està obligada a tenir a disposició del client
fulls de reclamació.
• Compte quan incloguis les teves dades personals en un web: que sigui de confiança, no completis el registre
si creus que t’estan demanant més dades de les necessàries.
2. Caminant no hi ha camí...
• Hi ha moltes maneres diferents de viatjar. Tria bé els mitjans de transport, perquè el viatge canvia si vas
tranquil•lament amb tren o si et mous d’una part del món a l’altra amb avió.
• Pensa que el viatge en sí ja forma part de les teves vacances. Fins i tot pots gaudir de les vacances viatjant,
per exemple, amb ofertes com el Inter-rail, viatjant en tren per Europa o amb la teva bicicleta pel Camí de Sant
Jaume.
• No oblidis que també pots compartir el teu viatge amb altres viatgers. Si per exemple viatges amb altra gent
en un mateix cotxe, et sortirà més barat, és més interessant i millor per al medi ambient.
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