
X’inhu pakkett tal-ivvjaġġar?
Pakkett tal-ivvjaġġar hu vjaġġ b’kollox inkluż, dan 
jitqies hekk meta jkun hemm kombinazzjoni ta’ mill-
inqas żewġ tipi differenti ta’ servizzi tal-ivjaġġar għall-
iskop tal-istess vjaġġ jew vaganza. Għalhekk btala 
għandha tiġi kkunsidrata bħala ‘pakkett’ jekk:
•	 Mill-inqas tinkludi tnejn minn dawn il-

komponenti: it-trasport; akkomodazzjoni; 
servizzi turistiċi oħra li mhumiex 
direttament marbuta mat-
trasport jew akkomodazzjoni 
iżda li jirrapreżentaw parti 
sinifikanti mill-pakkett, bħal 
eskursjonijiet jew tours 
gwidati oħra; u

•	 Tkun ġiet irranġata minn 
qabel sabiex tkopri 
perjodu ta’ aktar minn 
24 siegħa jew tinkludi 
akkomodazzjoni għal-lejl.

pakkett
tal-Ivjaġġar
L-affarIjIeT Mhux dejjeM jMorru skonT  
kIf PjanaT MeTa Tkun waqT bTaLa. dan huwa 
żGur Ta’ dIżaPPunT sPeċjaLMenT MeTa L-bTaLa 
Tkun PerfeTTaMenT deskrITTa fuq IL-fuLjeTT.  

Id-dIreTTIva ewroPea dwar PakkeTT 
TaL-Ivvjaġġar u r-reGoLaMenI dwar IL-PakkeTT 
TaL-Ivjaġġar jIPProTeġu LILL-konsuMaTurI 
MeTa jIbbukjaw “PakkeTT TaL-Ivvjaġġar”. 

il-fuljett B’informazzjoni neċessarja
kull fuljett magħmul, disponibbli lill-konsumatur 
mill-operatur tal-ivvjaġġar għandu jinkludi b’mod ċar 
l-informazzjoni li ġejja: 
•	 Il-Prezz;
•	 kwalunkwe taxxa jew ħlas obbligatorju;
•	 Id-destinazzjoni, l-itinerarju u l-mezzi  

tat-trasport użati;
•	 It-tip ta’ akkomodazzjoni;
•	 Il-pjan tal-ikla
•	 Ir-rekwiżiti ta’ passaport u l-visa; 
•	 Il-formalitajiet tas-saħħa;
•	 l-Iskeda tal-ħlasijiet;
•	 L-iskadenza sabiex il-konsumatur jkun avżat f’każ ta’ 

kanċellazzjoni

L-informazzjoni li tinsab fil-fuljett m’għandhiex tkun 
qarrieqa u din l-informazzjoni għandha torbot lill-
organizzatur tal-ivvjaġġar. jekk il-konsumatur ibati 
xi nuqqasijiet minħabba kwalunkwe informazzjoni 
qarrieqa li tinsab fil-fuljett, l-organizzatur għandu jkun 
responsabbli li jħallas il-kumpens. 



qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, l-organizzatur 
tal-ivvjaġġar għandu jipprovdi lill-konsumatur bil-
miktub bl-informazzjoni li ġejja:
•	 Informazzjoni ġenerali dwar ir-rekwiżiti ta’ 

passaport u l-visa;
•	 Informazzjoni dwar il-formalitajiet meħtieġa 

għall-vjaġġ u waqt is-soġġorn. 

barra minn hekk, fi żmien xieraq qabel il-bidu tal-
vjaġġ, l-organizzatur tal-ivvjaġġar għandu jipprovdi 
lill-konsumatur bil-miktub bl-informazzjoni li ġejja: 
•	 Il-ħinijiet u l-postijiet intermedjarji u 

l-konnessjoniiet tat-trasport kif ukoll l-post li 
jkun okkupat mill-passiġġier;

•	 dettalji tal-persuna li wieħed jista’ jikkuntattja  
f’każ ta’ diffikulta’;

•	 fil-każ ta’ minorenni, informazzjoni dwar 
il-kuntatt dirett li jsir mat-tfal jew il-persuna 
responsabbli fil-post fejn il-minorenni jkunu ser 
joqgħodu;

•	 Informazzjoni dwar għażliet differenti ta’ poloz 
ta’ assigurazzjoni li wieħed jista’ jixtri.

jista’ jkun hemm Xi Bidliet  
fil-pakkett? 
L-organizzatur tal-ivvjaġġar ma jistax jagħmel bidliet 
fil-pakkett tal-ivvjaġġar sakemm ma jkunx hemm 
qbil bejn il-partijiet. apparti minn hekk, il-prezzijiet 
mniżżla fil-kuntratt ma jistgħux jiġu riveduti sakemm 
il-bidliet fl-ispejjeż huma relatati ma’ t-trasport, 
taxxi jew mar-rati tal-kambju. f’każ bħal dan, il-
ftehim tal-pakkett tal-ivvjaġġar partikolari għandu 
jiddeskrivi b’mod ċar kif il-prezz rivedut għandu 
jiġi kkalkolat. fi kwalunkwe każ, ma għandux ikun 
hemm bidliet fil-prezz fl-aħħar għoxrin (20) jum 
qabel it-tluq. 

barra minn hekk il-konsumatur għandu 
jkun innotifikat malajr kemm jista’ jkun meta 
l-organizzatur ibiddel porzjon sinifikanti mill-pakkett 
qabel it-tluq. f’każ bħal dan, il-konsumatur jista’ jew 
jiddeċiedi li jirtira mill-ftehim; jikseb rifużjoni sħiħa 
tal-flus imħallsa jew jaqbel mal-ftehim kif emendat. 
jekk il-kuntratt jiġi annullat mill-organizzatur, il-
konsumatur għandu jkun intitolat għal:
•	 Pakkett ieħor ta’ kwalita’ ekwivalenti jew 

superjuri; jew
•	 Pakkett ta’ grad inferjuri b’rifużjoni tad-

differenza fil-prezz bejn iż-żewġ pakketti; jew
•	 rifużjoni sħiħa

AppArti minn hekk, 
il-prezzijiet mniżżlA 
fil-kuntrAtt mA jistgħux 
jiġu riveduti sAkemm  
il-bidliet fl-ispejjeż humA 
relAtAti għAt-trAsport, 
tAxxi jew ir-rAti tAl-kAmbju.
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Żviluppi ġodda għar-regoli  
tal-‘pakkett tal-ivvjaġġar’
sett ta’ regoli ġodda ġie adottat fuq livell ewropew 
sabiex tiġi estiża l-protezzjoni mogħtija għal forom 
ġodda ta’ ftehim dwar ivvjaġġar kollox inkluż. Id-
direttiva dwar il-Pakketti tal-Ivvjaġġar ġiet riveduta 
sabiex:
•	 Titwessa d-definizzjoni tal-kunċett tal-

pakkett tal-ivjaġġar sabiex tinkludi taħlita ta’ 
arrangamenti marbuta mal-ivjaġġar skond 
l-esiġenzi tal-konsumaturi li jiġu mixtrija mill-
istess kumpanija ta’ negozju kemm jekk online 
kif ukoll  offline kif ukoll pakketti ta’ vjaġġar 
rranġati minn qabel minn organizzatur tal-ġiti; 

•	 Tipprovdi informazzjoni aktar ċara dwar it-tip 
ta’ prodott tal-ivvjaġġar li qed jixtru u l-livell ta’ 
protezzjoni marbuta mal-prodott partikolari; 

•	 Tintroduċi l-kunċett ġdid ta’ “linked travel 
arrangement” – fejn il-konsumatur wara li jkun 
ibbukkja servizz tal-ivvjaġġar minn website 
partikolari, din il-website tistieden lill-istess 
konsumatur sabiex jibbukja servizz ieħor, bħal 
lukanda jew kiri tal-karozza, bil-kundizzjoni li 
t-tieni prenotazzjoni ssir fi żmien 24 siegħa 
minn dik oriġinali. 

X’inhuma l-Bidliet l-aktar 
importanti li d-direttiva  
l-ġdida ġġiB magħha? 

informazzjoni
L-informazzjoni kollha relatata mal-pakkett tal-
ivvjaġġar għandha tiġi pprovduta lill-konsumatur 
b’mod ċar u komprensiv qabel il-konklużjoni 
tal-kuntratt. b’mod partikolari informazzjoni dwar 
il-prezzijiet u kwalunkwe ħlasijiet addizzjonali 
possibbli oħra għandhom jiġu ċċarati bil-quddiem. 
barra minn hekk trid tingħata nformazzjoni ċara 
dwar jekk is-servizz offrut huwiex pakkett tal-
ivvjaġġar u l-protezzjoni marbuta ma’ tali servizz. 
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prezz
Għandu jiġi żgurat li wara l-konklużjoni tal-ftehiem 
tal-vjaġġ b’kollox inkluż, il-prezzijiet jistgħu jiżdiedu 
biss jekk il-ftehim jipprovdi għal dik il-possibilita’. 
barra minn hekk, ir-regoli l-ġodda jipprovdu limitu 
sa 8% fuq żieda fil-prezz, u fejn iż-żieda tal-prezzijiet 
taqbeż 8%, il-konsumatur jista’ jikkanċella il-btala 
mingħajr ħlas addizzjonali. kwalunkwe tnaqqis fil-
prezz għandu jiġi mgħoddi lill-konsumatur. 

drittijiet ta’ kanċellazzjoni
hija prevista’ żieda fid-drittijiet ta’ kanċellazjoni, 
fejn il-vjaġġatur għandu jkollu d-dritt li jittermina 
l-kuntratt tal-ivvjaġġar kollox inkluż tiegħu qabel 
id-data tat-tluq mingħajr ebda spiża fil-każ ta’ 
ċirkostanzi inevitabbli u straordinarji. barra minn 
hekk, konsumatur li xtara pakkett tal-ivjaġġar jista’ 
wkoll jikkanċella l-ftehim għal kwalunkwe raġuni billi 
jħallas miżata xierqa u ġusta lill-organizzatur. 

responsabbiltà u għajnuna  
L-organizzatur tal-ivvjaġġar ser ikun responsabbli 
għat-twettiq tas-servizzi kollha fil-pakkett kif ukoll 
l-organizzatur ser ikun meħtieġ jipprovdi assistenza 
lill-vjaġġaturi li jinsabu f’diffikulta’, per eżempju billi 
tipprovdi informazzjoni dwar is-servizzi tas-saħħa u 
l-assistenza konsulari. 

protezzjoni kontra falliment  
tal-organizzatur 
L-organizzaturi ta’ pakkett tal-ivvjaġġar għandhom 
jiżguraw li l-vjaġġatur ikun ripatrijat id-dar jekk 
l-organizzatur tal-vjaġġ ifalli. Għalhekk għandu 
jiġi żgurat li l-organizzaturi jieħdu l-protezzjoni 
neċċessarja kontra l-falliment sabiex ikun żgurat 
li l-iskema ta’ ripatrijazzjoni u l-mekkaniżmi ta’ 
rifużjoni jkunu effettivi. 

n.b.  dawn ir-regoli l-ġodda għadhom mhumiex fis-seħħ.

dan il-fuljett huwa parti mill-azzjoni 670694 — eCC-net mt fpA li irċieva fondi mill-unjoni ewropeja fil-qafas tal-programm ta’ azzjoni tal-komunita’ fil-qasam tal-
politika tal-konsumatur (2014-2020). il-fuljett jista’ jkollu opinjonijiet li mhux neċessarjament jirreflettu dawk tal-kummissjoni ewropeja/ChAfeA jew korp ieħor tal-
unjoni ewropeja. il-kummissjoni ewropeja jew ChAfeA ma jaċċettaw ebda responsabbiltà għall-użu li jista ‘jsir mill-informazzjoni kontenuta f’din il-pubblikazzjoni.
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