-“ VI SIMELP- Simpósio Mundial de Estudos da Língua Portuguesa” A TAP Portugal oferece um desconto aos participantes do “VI SIMELPSimpósio Mundial de Estudos da Língua Portuguesa” que façam a reserva
e comprem o bilhete exclusivamente através do sítio da TAP Portugal.
Os descontos disponíveis são os seguintes:
- 10% em classe económica
- 20% em classe executiva
O código IT17TPCG48 foi atribuído a este evento e deverá ser mencionado
aquando da reserva para beneficiar do desconto.
Para efetuar a reserva, o participante deverá seguir os seguintes passos:
- entrar no sítio www.flytap.com
- selecionar os voos e datas
- inserir o código do evento no espaço Promoção/ Código,
localizado no lado esquerdo da página
Exemplo:

Em caso de dúvidas, por favor contacte a TAP Portugal através do
seguinte endereço eletrónico: congressos@tap.pt

Informação Importante

 O desconto aplicável a este evento é apenas válido para reservas em linha
efetuadas através do sítio da TAP Portugal www.flytap.com e com pagamento por
cartão de crédito. O bilhete será sempre um bilhete eletrónico.

 As reservas efetuadas anteriormente por agências de viagens ou ao nosso balcão
de atendimento não são elegíveis para este desconto.

 O preço final exibido quando completar a reserva é a tarifa final, incluindo o
desconto e taxas relacionadas. O desconto é apenas aplicável sobre a tarifa,
excluindo todas as taxas relacionadas com a viagem.

O desconto é apenas aplicável a voos operados pela TAP. Reservas feitas
para voos, ou que incluam, voos operados em regime code-share por outras
companhias aéreas não beneficiam do desconto. Voos que incluem regime codeshare estão identificados nas reservas em linha com a mensagem “OAL” ou

 O desconto não é acumulável com tarifas para residentes /estudantes / crianças /
idosos, etc.

 O desconto aplica-se apenas para viagens para o evento. É válido para viagens de
ida e volta de qualquer destino TAP para Lisboa ou Porto.

 A reserva pode ser feita em qualquer altura. As datas de viagem têm
obrigatoriamente de corresponder ao período de 10 dias antes / 10 dias após a
conferência. As datas do evento têm de corresponder ao período de viagem.
 O desconto é estendido aos acompanhantes (adultos) dos participantes.

 As condições e restrições relativamente a alterações e reembolsos são as mesmas
da tarifa aplicável. Por favor, confirme os detalhes da tarifa antes de finalizar a
sua reserva.

