
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

PortAventura World

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.

Gaudeix d’un Halloween terroríficament divertit amb un 50 % de descompte en la compra d’una entrada d’adult 
o un 35 % de descompte en l’entrada júnior o sènior d’1 dia a PortAventura Park o de 20 € de descompte en 
l’entrada combinada d’adult d’1 dia per a PortAventura Park + Ferrari Land.

Enguany, Halloween envaeix cada racó de PortAventura World amb terrorífiques i divertides sorpreses i nous 
espectacles que us embruixaran.   
  
A partir del 4/11 els parcs estan tancats entre setmana.

Per a gaudir de l’oferta és imprescindible entregar el cupó i presentar la targeta comercialitzada per CaixaBank 
junt amb el DNI del titular a les taquilles de PortAventura Park. 
Màxim de 4 persones, entre les quals, el titular del compte gaudireu d’un 50% de descompte en la compra d’una 
entrada d’adult o d’un 35% de descompte en la compra d’una entrada júnior o sènior d’1 dia per a PortAventura 
Park o de 20 € de descompte en la compra d’una entrada combinada d’adult d’1 dia per a PortAventura Park + 
Ferrari Land.
L’entrada és vàlida només el dia en què es bescanvia la promoció. Cupó bescanviable només una vegada al dia.
Promoció no vàlida per a altres parcs o instal·lacions de PortAventura World.
En queda prohibida la venda.
No s’acceptaran cupons, entrades, targetes o carnets trencats, enganxats o fotocopiats.
No acumulable a altres ofertes i/o promocions.
No bescanviable pel seu valor econòmic.
Promoció vàlida del 07/06/19 al 06/01/20, ambdós inclosos, i segons el calendari i l’horari d’obertura dels parcs 
(segons correspongui). A partir del 4/11 els parcs estan tancats entre setmana.
Per a qualsevol informació addicional, contactar al 902 20 22 20.

Codi Galaxy taquilles (PAP): 1.773
Codi Galaxy taquilles (PAP+FL): 7.011


