


QUI SOM?
Wanderlust és una empresa internacional que treballa amb diferents ONGs i que 
organitza viatges arreu del món perquè la gent explori la part oculta del món, que 

no tothom coneix.

PERQUÈ ENS DIEM AIXÍ?
Wanderlust vol dir les ganes irresistibles que un té per descobrir i aprendre, 

t’uneixes al repte?



QUINA ÉS LA NOSTRA PROPOSTA?
La nostra proposta durarà aproximadament dos mesos. Tindràs l’oportunitat 
d’estar a diferents continents i ajudar en diferents àmbits col·laborant amb 

diferents ONGs.

Proposem sortir des de Barcelona cap al Senegal, seguidament anar cap a Costa 
Rica , cap a Tailandia, Nova Delhi i finalment arribar una altra vegada a 

Barcelona. 

Aquestes estades seran d’aproximadament dues setmanes cada una , a 
continuació us expliquem detalladament què es farà a cada una d’elles.



REQUISITS PER DUR A TERME EL VIATGE!

-Tenir mínim 18 anys

-Tenir passaport 

-Estar vacunat de: Tetanus, Hepatitis A i B, la febre groga

-Parlar anglès 

-Assegurança mèdica

- Tenir moltes ganes i ser empàtic i respectuós amb la gent



PRIMERA PARADA, SENEGAL!

PRIMERA PARADA, SENEGAL!



QUÈ EN SABEM…?
Senegal és un estat de l’Àfrica Occidental a on hi viuen 15.854.360 persones. 

El sistema de govern és el semipresidencialista, per tant, és un sistema d'organització 
política parlamentària en què el primer ministre i el president són participants actius de 

les funcions diàries del govern.

És un estat subdesenvolupat a on el sector primari ( que té un total de 77,5% de la 
ocupació) és el que predomina. Els conreus són les seves principals fonts 

econòmiques.

El PIB per càpita del Senegal és de 1.255€, que comparat amb el Marroc, un estat 
també del continent africà, on el seu PIB és de 2.851€, podem dir que els dos són 

estats pobres però que Senegal ho és molt més que el Marroc. La balança comercial 
de l’estat és negativa.



QUAN ARRIBAREM ALLÀ?

Sortiràs el dia 20 de juny a les 15:15h, desde l’aeroport del Prat de Barcelona. 
Aquest vol, arribarà  cap a les 16:40 a Madrid a on hauràs de fer escala i esperar 

1h 20 fins sortir a les 18:00h cap a Dakar. Arribaràs a les 20:40 al DSS 
internacional Blaise Baigne. 

Col·laborem amb una ONG que es diu Edukaolack, i un membre seu, vindrà a 
recollir-te. Aquest et portarà a Sibassor, un poble que està a 2h i 10 minuts de 

l’aeroport, allà t’allotjaran amb una familia senegalesa amb qui compartiràs àpats 
entre d’altres, metre facis el voluntariat.



LA ONG
Sibassor és un poble petit, també anomenat Kaolack. Una de les seves 

característiques és el cultiu del cacauet i la seva activitat cultural.

La ONG amb qui treballaràs, s’encarrega d’ajudar a l’ensenyament de nens. 
L’estància serà de dues setmanes i en ella podràs aprendre i ajudar en tot el que 

ells facin. Participaràs sobretot en projectes educatius i en diferents tallers, i 
ajudaràs a organitzar els diferents dies que celebren com ara el de l’esport. 

Aquí et deixem la pàgina web perquè tinguis tota la informació detallada:

http://www.edukaolack.org/voluntariado-en-senegal/



UNA MICA EL DIA A DIA...
- Al matí, dinamització sociocultural amb joves, nens, dones ... dies temàtics: dia 

de l'esport, pintura, ciència, cinema, música, moda, medi ambient .

 - A la tarda, temps lliure o diferents tallers opcionals com ara: dansa africana, 
percussió africana, taller de wòlof, activitats amb els i les infants de Sibassor ... 

- A la nit, Vetllades Temàtiques ( "Gonaal" en wòlof): lluita senegalesa, jocs típics, 
contacontes, teatre ...

- Caps de setmana, sortides turístiques a les illes de Sine Saloum



SEGONA PARADA, COSTA RICA!



QUAN ARRIBAREM ALLÀ?

Quan hagin passat les dues setmanes, ens en anirem cap a Costa Rica. 
Marxarem el dia 10 de juliol  de l’aeroport de Dakar, DDS internacional Blaise 
Baigne a les 9:30h i arribarem  a Nova York, a l’aeroport de John F Kennedy a 
les 13:30h a on haurem de fer escala i agafar el següent vol a les 17:00 a on 
finalment arribarem  a les 20:25h a l’aeroport de San José-Juan Santamaria.

Des d’allà, l’organitzador de voluntariats de l’ONG amb qui treballem, et vindrà 
a buscar i et portarà al que serà la teva residència durant les dues pròximes 

setmanes.



QUÈ EN SABEM DE COSTA RICA?
Costa Rica és una república de l'Amèrica Central a on hi viuen 5.022.000 

persones.

El seu sistema de govern està conformat per quatre poders, separats i 
independents entre si: el poder executiu, el poder legislatiu , el poder judicial i el 

poder electoral .

El PIB per càpita, és de 10. 195€, que comparat amb el PIB per càpita de 
l’anterior zona on hem estat, el senegal (1.255€), és molt més elevat.

El sector predominant de costa rica és el terciari amb una ocupació laboral del 
64%. La balança comercial de l’estat és positiva actualment, ha variat en els anys 

i durant bastant temps va ser negativa.



LA ONG
Aquí, a Costa Rica, treballarem amb la ONG adventure volunteer, que ens ofereix un 

programa on l'objectiu principal de voluntariat  és col·laborar en la rehabilitació, 
conservació i reincorporació de la fauna de l’hàbitat natural dels animals i també a  

temes mediambientals. L’estància serà de dues setmanes.

Aquí us deixem la pàgina informativa de la ONG perquè tingueu tota la informació 
detallada:

https://www.adventurevolunteer.org/project/refugio-y-cuido-de-animales-en-costa-rica/

En quin 



COM SERÀ EL DIA A DIA?
-Les activitats s’inicien a les 6:00

-Hi ha un descans, per a esmorzar i després es reprèn el treball

-Es para per dinar i a les  15:00 hores es reprèn el treball fins a les 20:30h.

-El voluntari té un dia lliure a la setmana, podent ajuntar els dies per sortir a 
conèixer el país de Costa Rica, o països propers com Panamà o Nicaragua.



TERCERA PARADA, TAILANDIA!TERCERA PARADA, TAILANDIA!



QUAN ARRIBEM?

Després de Costa Rica, ens en anem cap al sud-est asiàtic, a Tailandia! 
Marxarem de Costa Rica el 30 de juliol, a les  19: 15 des de l’aeroport de SJO 

San José-Juan Santamaria, arribarem a l’aeroport de París Charles de Gaulle a 
les 14:10 a on ens esperarem 2h 10 min per sortir a les 16:20 cap a Tailandia, a 

on arribarem a les 8:45 del dia següent (1 d’agost) a l’aeroport Bangkok- 
Suvarnabhumi. 

Des d’allà, un component de la ONG et recollirà i et portarà a la que serà la teva 
residència durant les pròximes dues setmanes.



SOBRE TAILANDIA...

Tailandia és un estat del sud-est asiàtic a on hi viuen 67.793.000 persones.

La política de Tailàndia té lloc dins de el marc d'una monarquia constitucional 
democràtica , on el primer ministre és el cap de Govern i un monarca hereditari és 

el cap d'Estat .

El PIB per càpita és de 6.307€, que comparat amb el PIB per càpita de l’anterior 
destí, Costa Rica (10.195€), podem dir que Tailàndia és un estat més pobre.

El seu sector predominant és el terciari amb una ocupació del 51,1%. La balança 
comercial de l’estat és negativa



LA ONG

Aquí treballarem amb la ONG Volunteering solutions que ens proporcionarà un 
programa de cuidat d’infants a Chiang Mai. La teva tasca serà educar, entretenir i 

cuinar i netejar pels nens tailandesos. Una part del projecte serà dedicat al 
manteniment com pintar, tenir cura de terrenys o reparar electrodomèstics. 

L’estada serà de dues setmanes. 

Aquí us deixem l’enllaç amb la pàgina web a on hi ha tota la informació detallada:

https://www.volunteeringsolutions.com/es/thailand/childcare-volunteer-program-chian
g-mai



EL DIA A DIA...
- Horari de treball de 7:00 am a 07:30 pm, s’està amb els nens i es duen a 

terme les activitats necessàries.
- Esmorzar: per ser cuinat, a les 7:00

- Dinar: a les 12:00
- Sopar a les 18:00

- Caps de setmana: lliure, per explorar la ciutat



ÚLTIMA PARADA, ÍNDIA



SOBRE ÍNDIA...
L’Índia té com a capital Nova Delhi, Amb els seus més de 1372 milions 

d'habitants, és el segon país del món per població, després de la República 
Popular de la Xina (amb 1395000000 d’habitants).

Les lleis bàsiques civils i penals que governen als ciutadans de l'Índia són 
definides en una sèrie d'importants lleis de parlament, Els governs federals (unió) 
i governs dels estats o províncies individuals consisteixen de branques executiva, 

legislativa i judicial.

El sector predominant és el primari amb un 49% de l’ocupació laboral.

El PIB per càpita és de 1.741€, que comparat amb el PIB per càpita del nostre 
anterior destí, Tailandia (6.307€), és molt més baix. La seva balança comercial és 

negativa.



QUAN ARRIBEM?

Sortirem de Tailandia el dia 15 d’agost a les 17:40 des de l’aeroport Bangkok- 
Suvarnabhumi, en aquest no haurem de fer escala així que el nostre vol arribarà  

a l’aeroport DEL de Nova Delhi a les 21: 15 de la nit. 

Des d’allà, un component de la ONG et vindrà a recollir i et portarà a la que serà 
la teva residència durant les dues properes setmanes.



LA ONG

Aquí treballarem amb la ONG Volunteering Solutions que ens ofereix un programa a 
Nova Delhi amb nens que estan al carrer, la teva missió será estar a una casa amb 

diferents nens abandonats al carrer a on hauràs d’educarlos a nivell escolar i a nivell 
de la llar i ajudar-los al dia a dia. També els podràs portar a fer excursions culturals i 

jugar a jocs d’entreteniment amb ells. 

Et linkem aquí la web perquè tinguis tota la informació detallada:

https://www.volunteeringsolutions.com/india/street-children-volunteer-program-delhi



EL DIA A DIA
-Esmorzar a les 08:30

-Es treballa de  09:30 a 16:00, es passa l’estona amb els nens

-Es dina entre les 12:30 i les 14:30 (els voluntaris han de gestionar el dinar pel 
seu compte)

-Es sopa de les 18:00 a endavant

-Caps de setmana: lliure, per explorar la ciutat (no es proporciona àpat el 
diumenge, ja que els voluntaris s’animen a provar la cuina local.)



TORNADA A CASA...



AIXÒ S’ACABA...

La nostra experiència per terrenys desconeguts s’acaba… avui, dia 30 d’agost és 
hora de tornar cap a casa… Marxarem des de  l’aeroport DEL de Nova Delhi a la 
1:15 de la nit, entre mig pararem a l’aeroport de Zurich a on haurem de fer escala 
i finalment marxarem a les 7:10 del matí cap a l’aeroport del prat de Barcelona. 

Arribarem a les 8:50h del matí.



QUÈ HAURÉ POGUT APRENDRE AMB AQUEST VIATGE?

Amb aquest viatge hauràs pogut aprendre diferents aspectes sobre la vida, una 
es conèixer la realitat social de diferents països, a més de visitar les 

organitzacions locals que hi treballen i que es dediquen al desenvolupament, als 
drets humans i a la justícia social. 

Aquestes rutes s’emmarquen dins del que seria el “turisme responsable”, una 
proposta que qüestiona el turisme convencional, tenint en compte l’impacte que 

aquest suposa pels països més empobrits.

Així doncs, amb les estades solidàries que viuràs, hauràs après a viatjar de forma 
compromesa, responsable, solidària i respectuosa amb el medi ambient i amb les 

altres persones.



PRESSUPOST APROXIMAT
Vols Estància Total

Senegal 272€ 450€ 722€

Costa Rica 3.760€ 670€ 4.430€

Tailandia 2.465€ 697€* 3.162€

Nova Delhi 109€ 362,34€* 471,34€

8.785,34€

* Diners passats de dòlars a euros.



SI ESTÀS INTERESSAT/ADA AMB L’OFERTA CONTACTA AMB NOSALTRES A:

wanderlustravel@gmail.com
+34 123 456 789


