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7. Pakketti tal-Ivvjaġġar 

 

 

Pakkett ta’ vjaġġ jinkludi mill-inqas żewġ tipi differenti ta’ servizzi li huma relatati 

mal-istess vjaġġ jew vaganza. Dawn is-servizzi tal-ivvjaġġar jistgħu jinkludu: 

 

• it-trasport;  

• l-akkomodazzjoni;  

• il-kiri ta’ karozzi; 

• servizzi turistiċi oħra mhux anċillari mat-trasport jew l-akkomodazzjoni u li 

jammontaw għall-porzjon sinifikanti tal-pakkett. 

   

Meta dawn is-servizzi jinxtraw minn aġenzija tal-ivvjaġġar jew permezz 

t’arranġamenti tal-ivvjaġġar marbuta u jkunu konklużi fi żmien 24 siegħa mill-

ewwel prenotazzjoni, ix-xiri jkun kopert mir-Regolamenti tal-Pakketti tal-Ivjaġġar 

u Arranġamenti tal-Ivjaġġar Marbuta. 

  

7.1 Informazzjoni pre-kuntrattwali  

Qabel nixtru pakkett ta’ vjaġġ, bħala konsumaturi għandna d-dritt li ningħataw l-

informazzjoni li ġejja: 

 

• id-destinazzjoni u l-mezz ta’ trasport użat; 

• l-itinerarju; 

• il-post u l-kategorija tal-akkomodazzjoni; 

• il-ftehim dwar l-ikel; 

• żjajjar, eskursjonijiet jew servizzi oħra inklużi fil-prezz tal-pakkett; 

• fejn applikabbli, id-daqs approssimattiv tal-grupp; 

• jekk il-vjaġġ jew il-vaganza hijiex adattata għal persuni b'nuqqas ta’ 

mobilità; 

• l-isem, l-indirizz u n-numru tat-telefown tal-organizzatur tal-pakkett; 

• il-prezz totali tal-pakkett, inklużi t-taxxi u kwalunkwe ħlas ieħor 

obbligatorju; 
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• l-ammont ta’ depożitu meħtieġ u l-iskeda taż-żmien għall-ħlas; 

• arranġamenti tal-kanċellament tal-pakkett għal meta n-numru minimu ta’ 

persuni meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-pakkett ma jintlaħaqx u l-limitu ta’ 

żmien sa meta l-konsumaturi għandhom ikunu infurmati dwar il-

kanċellazzjoni; 

• informazzjoni ġenerali dwar ir-rekwiżiti tal-passaport u l-viża; 

• informazzjoni fuq kif jista’ jtemm il-pakkett ta’ vjaġġ mixtri qabel id-data 

tat-tluq u l-miżata marbuta mat-terminazzjoni; 

• informazzjoni dwar assigurazzjoni obbligatorja jew mhux obbligatorja 

sabiex tkopri l-ispiża tat-terminazzjoni tal-kuntratt mill-konsumatur. 

 

L-informazzjoni pre-kuntrattwali pprovduta lill-konsumatur mill-organizzatur tal-

pakkett torbot legalment u ma tistax tinbidel sakemm ma jkunx miftiehem mod 

ieħor miż-żewġ partijiet. 

 

Meta jitħallas depożitu fuq pakkett ta’ vjaġġ, l-aġenzija tal-ivvjaġġar trid tagħtina 

ċertifikat tal-fond tal-insolvenza li jagħtina d-dritt li nitolbu rifużjoni tal-flus 

imħallsa jekk l-aġenzija tieqaf topera. 

  

7.2 Bidliet fil-vaganzi bbukjati 

Bħala konsumaturi għandna drittijiet speċifiċi jekk l-organizzatur tal-pakkett 

ibiddel parti essenzjali tal-vaganza u jinfurmana dwar dawn il-bidliet wara li l-

vaganza tkun diġà bbukkjata u bid-depożitu mħallas. 

 

Jekk il-bidliet fil-pakkett ta’ vjaġġ huma sinifikanti, bħala konsumaturi għandna 

ningħataw dawn l-għażliet li ġejjin: 

 

• naċċettaw il-bidliet proposti; 

• intemmu l-kuntratt mingħajr ma nħallsu l-miżata tat-terminazzjoni u 

nitolbu rifużjoni sħiħa tal-flus imħallsa; 
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• il-possibilità li nagħżlu pakkett alternattiv ta’ kwalità ekwivalenti, ogħla jew 

inqas. Fil-każ li nagħżlu pakkett ta’ vjaġġ ta’ valur inqas, għandna dritt għal 

rifużjoni tad-differenza fil-prezz. 

 

Ir-Regolamenti jistipulaw li l-organizzatur tal-vjaġġ jista’ biss jgħolli l-prezz tal-

pakkett meta jkun hemm spejjeż addizzjonali direttament relatati mal-ispejjeż tat-

trasport, taxxi jew ir-rata tal-kambju. 

 

Jekk din iż-żieda taqbeż it-8% tal-prezz totali tal-pakkett u aħna l-konsumaturi 

nħossu li dan mhux aċċettabbli, aħna nistgħu nagħżlu li ntemmu l-kuntratt 

mingħajr ma nħallsu l-miżata ta’ terminazzjoni. 

 

Fi kwalunkwe każ, il-prezz indikat fil-kuntratt ma jistax jiżdied fl-aħħar 20 jum 

qabel id-data tat-tluq. 

  

7.3 Rimedji legali 

L-organizzatur huwa responsabbli għat-twettiq tas-servizzi tal-ivvjaġġar inklużi fil-

kuntratt tal-pakkett tal-ivvjaġġar, irrispettivament jekk is-servizzi humiex se 

jitwettqu mill-organizzatur jew minn fornituri tas-servizz tal-ivvjaġġar oħra. 

 

Kwalunkwe nuqqas ta’ konformità mal-pakkett oriġinali mixtri għandu jiġi 

rrimedjat permezz ta' arranġamenti alternattivi sakemm ma jkunx impossibbli jew 

jinvolvi spejjeż sproporzjonati fuq l-organizzatur. 

 

Jekk l-arranġamenti alternattivi offruti mill-organizzatur huma ta’ valur inqas minn 

dawk oriġinarjament ibbukkjati, għandna dritt li ningħataw kumpens 

proporzjonali. 

 

Jekk ma jingħatax rimedju fiż-żmien raġonevoli, bħala konsumaturi nistgħu 

nagħmlu arranġamenti alternattivi u nitolbu rifużjoni tal-ispejjeż addizzjonali li 

kellna nħallsu waqt il-vjaġġ. 
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Aħna nistgħu wkoll nitolbu kumpens jew tnaqqis fil-prezz meta l-arranġamenti 

alternattivi proposti mill-organizzatur ma jkunux aċċettabbli għalina. 

 

Il-kumpens finanzjarju ma japplikax meta n-nuqqas ta’ konformità tiġri minħabba 

ċirkostanzi inevitabbli u straordinarji u li mhumiex fil-kontroll tal-organizzatur. 

 

7.4 Iftaħ ilment 

Problemi li jinqalgħu matul il-vaganza għandhom jiġu rrappurtati immedjatament 

lill-organizzatur tal-pakkett ta’ vjaġġ. 

 

L-organizzatur għandu jingħata l-opportunità li jsolvi l-problema. 

 

Jekk soluzzjoni immedjata ma tkunx possibbli, l-ilment għandu jsir bil-miktub u 

jintbagħat lill-organizzatur. Huwa wkoll rakkomandat li tinġabar kemm jista’ jkun 

evidenza sabiex wieħed isaħħaħ il-każ tiegħu. 

 

Jekk l-organizzatur ma jittrattax l-ilment tagħna b'mod sodisfaċenti, nistgħu wara 

nressqu lment mal-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur.  

 

Tista’ tirreġistra lment billi timla l-Formula Onlajn li tista’ tigi aċċessata billi tagħfas 

hawnhekk. 

  

 

https://mccaa.org.mt/home/complaint

