INSTRUCCIONS D’EMBARCAMENT GRIMALDI LINES
IMPRESCINDIBLE: Cal presentar-se a l’embarcament com a mínim dues hores abans de la sortida.
TERMINAL: Terminal Grimaldi Lines
MOSTRADOR: El responsable del grup s’ha de presentar al mostrador de Grimaldi Lines. Presentant el Voucher, li entregaran
les targes d’embarcament.

TARJA EMBARCAMENT:
És nominal i intransferible.
La tarja d’embarcament també és la clau per accedir a la cabina.
A la tarja hi ha anotat el número de cabina.
S’ha de conservar durant tot el viatge.

PER L’EMBARCAMENT:
Ciutadans Unió Europea han de presentar: DNI o Passaport +
Autorització paterna (menors 18 anys).
Ciutadans no comunitaris han de presentar: Passaport + Permís
de Residència o el Visat per zona Schengen + Autorització paterna
(menors 18 anys).
Tarja embarcament
Sempre s’embarca a peu, no es pot embarcar dintre del vehicle,
excepte els conductors.

EQUIPATGE:
• Es pot portar una única maleta de com a màxim 30kg.
• Grimaldi lines no es responsabilitza de robatoris, pèrdua, extraviació o dany de joies, diners, documents, manuscrits,
béns i objectes de valor estiguin on estiguin del vaixell.
• NO es permet portar armes i municions, explosius, focs d’artifici i projectils, gas comprimit o liquat (inflamables, no
inflamables, refrigerants, irritants i verinosos) com gas per campaments, pistoles llança projectils i pistoles “Starter”
de sortida, substàncies infeccioses i verinoses, substàncies corrosives o radioactives i objectes que constitueixin armes
impròpies.
ÉS NECESSARI:
• Respectar als altres passatgers així com qualsevol membre del personal.
• Conservar la Targeta d’Embarcament així com el Bitllet durant tot el trajecte, del contrari es poden aplicar sancions
econòmiques.
• Realitzar un control de metalls a l’hora d’embarcar.
QUEDA PROHIBIT:
•
•
•

Fumar en zones tancades.
Saltar-se la normativa vigent així com la legalitat.
Posar-se voluntàriament en situacions de risc.
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