
•  12% de descompte en les línies marítimes de Grimaldi Lines 
per a Sardenya (Barcelona – Porto Torres i viceversa), Itàlia 
Peninsular (Barcelona – Civitavecchia i viceversa) i el Marroc 
(Barcelona – Tànger i viceversa). També és vàlid per a les 
línies de Grècia, Sicília, Malta i Tunísia.

•  El descompte s’aplica al passatge bàsic, el suplement de 
cabina, la butca, les mascotes i els vehicles.

•  El descompte no s’aplica a les taxes, l’assegurança de 
cancel·lació i altres serveis a bord (menjars, wifi, etc).

•  Els bitllets emesos amb aquesta oferta no són 
reemborsables, però poden ser modificats en base a les 
condicions generals vigents de la companyia.

•  El descompte s’aplicarà a tots els membres de la reserva.

•  El descompte no té caràcter retroactiu: és només vàlid per 
a noves reserves i no s’aplicarà a reserves realitzades abans 
del llançament de la promoció.

•  Aquestes reserves s’han de tramitar a la nostra pàgina 
web https://www.grimaldi-lines.com/es introduint el codi 
assignat a la casella “codi promocional”.

•  L’oferta és acumulable amb totes les ofertes especials 
actives en el moment de la reserva.

•  10% de descompte en tots els nostres paquets vacacionals 
de vaixell + hotel o apartament.

•  El descompte no s’aplica sobre les taxes, l’assegurança de 
cancel·lació i altres serveis a bord (menjars, wifi, etc).

•  El descompte s’aplicarà a tots els membres de la reserva.

•  El descompte no té caràcter retroactiu: és només vàlid per 
a noves reserves i no s’aplicarà a reserves realitzades abans 
del llançament de la promoció.

•  Aquestes reserves no es poden fer per la pàgina web, sinó 
que es tramitaran enviant un mail al correu electrònic 
paquetes@grimalditour.com . S’hi ha d’incloure un 
document acreditatiu de pertinença al col·lectiu en qüestió.

Preus, horaris i freqüències es poden consultar a la nostra pàgina web  
https://www.grimaldi-lines.com/es
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