Ha tornat el Grimaldía perquè gaudiu de les vostres vacances al millor preu!
Reserva del DIVENDRES 19 al DIUMENGE 21 DE FEBRER i emporta't un DOBLE
DESCOMPTE per viatjar a Sardenya o Itàlia Peninsular:
• 30% Oferta Grimaldía + 20% Reserva Anticipada per viatjar de l'15/06 a l'15/09.
Taxes no inlcuidas.
• Si viatges en una altra data, et garantim el 30%. Taxes no incloses.

Descripció de l'oferta:
Condicions de l'oferta
L'oferta preveu un descompte especial del 30%, vàlid per viatjar fins al 19/12/2021.
Si viatges entre el 15/06 i el 15/09, el descompte Grimaldía s'acumula amb l'oferta
"Reserva Anticipada Estiu" que preveu un 20% de descompte. En aquest cas, per
tant, en el teu bitllet s'acumularà un doble descompte ("30% + 20%")

Els descomptes s'apliquen al passatge bàsic, a l'acomodació en butaca, al
suplement de la cabina, als animals i als el vehicle. Són vàlids per a viatjar en la línia
a Sardenya (Barcelona - Porto Torres i viceversa) i Itàlia Peninsular (Barcelona Civitavecchia).
Validesa de l'oferta
El descompte és vàlid exclusivament per reserves efectuades des de les 00.00 del
19/02/2021 fins a les 23.59 del 21/02/2021.
El descompte és vàlid per viatjar en totes les sortides disponibles a el moment
d'efectuar la reserva, del 19/02/2021 fins al 19/12/2021.
El descompte no s'aplica a les taxes, assegurança de viatge, menjars,
esdeveniments a bord ni paquets de vaixell + allotjament.
Com aplicar l'oferta
L’oferta s'aplica automàticament a l'hora de reservar un viatge a "Tarifa Special"
Possibilitat d'acumular l'oferta
La promoció és acumulable amb altres ofertes especials actives i disponibles en el
moment de realitzar la reserva, així com amb els acords especials.
Cancel·lació i modificació del bitllet
Aquesta promoció no té efecte retroactiu (és vàlida per a nous bitllets i no s'aplica
per bitllets emesos abans de l'inici de l'oferta) i està subjecta a disponibilitat de
places. Els bitllets amb aquesta promoció no són reemborsables, però es poden
modificar gratis fins a 4 vegades (pagant només la diferència de tarifa si l'hagués).
Consulta la nostra política de condicions flexibles

