
L’Aquàrium Barcelona

Vine a gaudir del món marí a L'Aquàrium de Barcelona i beneficia’t de 3 € de 
descompte en l’entrada mini/infantil/adult/sènior, vàlid per a un màxim de 4 persones.

A més, cada tarda pots gaudir amb els nets amb l’oferta especial d’entrada 
(1 sènior + 2 nens) + xurros per 35 € (PVP: 54,90 €).

Descobreix l'Oceanari, visita els nostres aquaris, coneix el Planeta Aqua i les Joies de 
la Mar, i Explora, la zona infantil. No et pots perdre aquesta experiència inoblidable!

Adreça: Moll d’Espanya del Port Vell, s/n, 08039 Barcelona. 
Tel.: 93 221 74 74.

Per beneficiar-te de la promoció, és imprescindible identificar-te com a membre de 
Family Sènior amb el carnet o la targeta d’aquest col·lectiu i lliurar el cupó imprès a la 
taquilla.

Promoció de 3 € de descompte:
Compra màxima de 4 entrades per persona.
Consulta al web les activitats familiars i Feeding Times, per a aprofitar més la visita.

Promoció de tarda amb els nets:
La promoció inclou dues entrades d’infant d’entre 3 i 10 anys + 1 entrada sènior (gratuïta) + 5 xurros de xocolata 
(farcits).
Els xurros es recullen a la cafeteria presentant l’entrada.
Begudes no incloses en la promoció.
Oferta vàlida per a tots els dies de l’any (excepte al juliol i l’agost) a partir de les 16 h.
Oferta vàlida només en la compra d’entrades a la taquilla.

Condicions comunes:
No vàlid per a grups.
No s’accepten cupons fotocopiats, manipulats o deteriorats.
No acumulable a altres ofertes, promocions ni descomptes.
Els descomptes, regals i avantatges no es poden bescanviar pel seu valor econòmic.
Per a qualsevol informació addicional, contacta al 93 221 74 74.
Oferta vàlida fins al 15/09/2020.

CaixaBank és aliè als termes i condicions d'aquesta oferta, inclòs el seu període de 
vigència i a les relacions comercials o contractuals que d'ella es derivin, ja que només es 
limita a facilitar l'accés a la mateixa. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació 
relacionada amb les promocions, ha de contactar amb l'empresa oferent de les mateixes.

NRI: 2919-2019/09681  


