
CaixaBank és aliè als termes i condicions d’aquesta oferta, inclòs el seu període de 
vigència i a les relacions comercials o contractuals que se’n deriven, ja que tant sols 
es limita a facilitat l’accés a la mateixa. Per a qualsevol informació, consulta o 
reclamació relacionada amb les promocions, cal contactar amb l’empresa ofertant 
de les mateixes.

NRI: 2918-2019/09681

L’AQUÀRIUM DE BARCELONA

1. CaixaBank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta, CaixaBank Payments
EFC EP, SAU, amb NIF A58513318, inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del
Banc d’Espanya amb el codi 8788 i en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 
9429, llibre 8617, foli 190, full 105912, inscripció 1ª

Fins a 4 € de descompte en l’entrada, i gaudeix del món marí!

Vine a gaudir del món marí a L’Aquàrium de Barcelona i beneficia’t de descomptes en les 
entrades mini/infantil/adult/sènior. 4 € de descompte en la compra on-line, i 3 € de 
descompte per a la compra a la taquilla, vàlids per a un màxim de 4 persones. 

Descobreix l’Oceanari, visita els aquaris, coneix el Planeta Aqua i les Joies del Mar, i 
Explora, la zona infantil.
Consulta al web les activitats familiars i Feeding Times, per aprofitar més la visita.

Per beneficiar-te de la promoció a les taquilles, t’hauràs d’identificar com a 
imaginer ensenyant la Visa imaginBank i presentar el cupó amb el codi de barres que 
hauràs de portar imprès o a l’app. 

Per beneficiar-te del descompte on-line, només has d’accedir aquí i seleccionar 
“Comprar” per adquirir les entrades amb el descompte ja aplicat.

Compra màxima de 4 entrades per persona.
No vàlid per a grups.
La promoció on-line només és vàlida a través de l’enllaç de l’oferta
No s’accepten cupons fotocopiats, manipulats o deteriorats.
No acumulable a altres ofertes, promociones ni descomptes.
Els descomptes, regals i avantatges no es poden bescanviar pel valor econòmic i la venda 
n’està prohibida.
Per a qualsevol informació addicional, es pot contactar amb el 93 221 74 74.
Oferta vàlida fins al 31-1-2020

https://tickets.aquariumbcn.com/list/partnerAdvantage?code=IMAGINBANK&lang=ca

