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Aprofita Grimaldía i aconsegueix
fins al 65% de descompte per
viatjar aquest estiu
Grimaldi Lines ofereix descomptes del 50% en reserves fetes durant aquest cap
de setmana per viatjar a l'estiu a Sardenya i Itàlia peninsular, amb el 15%
addicional per a subscriptors de NacióDigital

Un dels bucs de la companyia | Grimaldi Lines

Durant aquest cap de setmana, aprofita les ofertes de Grimaldía, amb descomptes del 50% en la
compra de bitllets per viatjar del 15 de juny al 15 de setembre de 2021. Els subscriptors de
NacióDigital gaudiu d'un descompte addicional del 15% sobre aquesta promoció, acumulant una
rebaixa de fins al 65%, aplicable al passatge bàsic, l'acomodació en butaca, el suplement de
cabina, els animals i els vehicles.
La promoció estarà activa fins diumenge 21 de febrer per a les rutes que enllacen Barcelona amb
la Itàlia peninsular (Civitavecchia) i Sardenya (Porto Torres). A més, la reserva manté les
condicions flexibles, que permeten fer fins a 4 canvis de bitllet gratis.
Si vols gaudir del 15% addicional en la teva reserva per ser subscriptor de NacióDigital, envia'ns
un mail a subscriptors@naciodigital.cat amb l'assumpte "Codi de descompte de Grimaldi
Lines" i et farem arribar el codi promocional. La reserva de bitllets s'haurà de realitzar a la web de
Grimaldi Lines (www.grimaldi-lines.com), on caldrà introduir el Codi Promocional de subscriptor.
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Condicions de la promoció Grimaldía de Grimaldi Lines

Condicions d'ús:
https://www.naciodigital.cat/subscriptors/noticia/225/aprofita-grimaldia-aconsegueix-fins-al-65-descompte-viatjar-aquest-estiu
Pagina 2 de 3

- Promoció vàlida per a les reserves fetes fins al 21/02/2021 a les 23:59, per viatjar del 15 de juny al
15 de setembre de 2021 en els trajectes Barcelona -Civitavecchia i Barcelona - Porto Torres, i
viceversa.
- El descompte del 15% addicional s'aplica sobre la promoció "Grimaldía" en l'import del passatge
bàsic, a l'acomodació en butaca, al suplement de la cabina, els animals i els vehicles.
- No és retroactiu i cal introduir el Codi Promocional en el moment de la reserva.
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