Promoções 2019 Linhas internationais
Informação: A Promocão lançada 01/02/2019 termina a 02/10/2019

[novas promoções em vigor a partir do 03/10/2019]
Válida para viagens realizadas entre 03/10/2019 e 31/12/2019.

Linha PARIS

- Válida para embarques ou desembarques de:

PARIS-CHARENTON / VERSAILLES / LINAS / ARPAJON / BALLANCOURT
/ ETAMPES / ORLEANS / BLOIS / TOURS / POITIERS

- Válida para embarques ou desembarques de:

ANGOULËME / BORDEAUX / CASTETS / BAYONNE / HENDAYE

Condições :
- O reembolso, sem a garantia de anulação, é unicamente de 50% sobre o valor da ou das viagens não
efectuadas e canceladas até 2 dias uteis antes do embarque.
- preços não praticaveis em viagens reservadas depois das 18h do dia anterior à viagem, nem no
proprio dia.
- Não é valida para bilhetes pagos ao motorista.
- Não acumulável com outros descontos ou promoções.
- Não praticável para menores não acompanhados.
- Promoções não aplicadas a embarques ou desembarques na paragem de Lindoso.
- A pedido do cliente, a alteração de uma paragem tem um custo de 10€.
- Os bilhetes de promoção são validos 3 mêses, apos a data da primeira viagem ou data de
emissão.
- Bilhetes adquiridos atravês de agentes/vendedores, não estão sujeitos as promoções.

Última atualização: 24/09/2019
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Promoções da Linha LYON
Validos nas seguintes condições:

- Não é valida para bilhetes pagos ao motorista.
- Não acumulável com outros descontos ou promoções.
- Não abrange as criancas, nem os menores não acompanhados.
- Válido para todas as paragens da Linha de Lyon.

[em vigor a partir do 03/10/2019]

- Bilhetes pagos com cartão bancario ou com a apresentação do comprovativo de
transferência bancaria (antes das 18h) do dia anterior à viagem.
- Descontos efetuados sobre o preço adulto de tabela de preço em vigor.
- Viagens pagas no proprio dia não usufruem do desconto desta promocão.
- Bilhetes adquiridos atravês de agentes/vendedores, não estão sujeitos as promoções.

[valida ate 31/11/2019]

- Bilhetes reservados e pagos até 31 / 11 / 2019
- Para as viagens cuja a IDA seja efetuada entre o 15 Dezembro 2019 e o
04 de Janeiro 2020.
- Bilhetes adquiridos atravês de agentes/vendedores também podem usufruir desta promoção.
- O reembolso, sem a garantia de anulação, é unicamente de 50% sobre o valor da ou das viagens não
efectuadas e canceladas até 2 dias uteis antes do embarque.
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