-“ XVI Congresso de Ciências do Desporto e Educação Física dos
Países de Lingua Portuguesa” -

A TAP Portugal efectuou um protocolo de colaboração com a FADEUP no
âmbito do “XVI Congresso de Ciências do Desporto e Educação Física
dos Países de Lingua Portuguesa” a realizar no Porto de 27 a 30 de
Setembro de 2016, oferecendo um desconto a todos os participantes que
efectuem a sua reserva e comprem a sua passagem exclusivamente através
do website da TAP www.flytap.com
Os descontos oferecidos são os seguintes:
-

10% em classe económica
20% em classe executiva

O código IT16TPCG66 foi atribuído a este evento e deverá ser mencionado
aquando da reserva para que o desconto possa ser aplicado.
Para efectuar a reserva os participantes devem seguir os seguintes passos:
-

Entrar no website www.flytap.com
Escolher as cidades e datas pretendidas
Inserir o código do evento na “caixa Código
Promoção/Congresso”

Exemplo:

Em caso de alguma dúvida, poderá contactar os nossos serviços através do
seguinte endereço de e-mail: congressos@tap.pt

Informação Importante
O desconto aplicável a este evento é apenas válido para reservas efectuadas
através do nosso website www.flytap.com em que o pagamento deverá ser efectuado
com cartão de crédito. Será sempre emitido bilhete electrónico.

Reservas já efectuadas anteriormente, bem como reservas efectuadas através de
agentes de viagem ou dos nossos balcões não podem beneficiar do desconto.

 O preço visível no final do processo de reserva é o valor total a pagar, já com o
desconto processado e as taxas incluídas. O desconto será aplicado sobre a tarifa,
sem as respectivas taxas.

 O desconto apenas se aplica a voos operados pela TAP. Reservas
efectuadas em voos code-share operados por outras companhias aéreas ou com voos
totalmente de outras companhias aéreas não poderão beneficiar do desconto. Os
voos code-share estão identificados nas reservas online com a mensagem “OAL” ou

O desconto não é acumulável com nenhum outro, bem como, não pode ser usado
em tarifas de residente / estudante / criança / bebé / sénior, etc.

O desconto apenas se aplica a viagens de ida e volta para o evento, com destino
ao Porto e ou Lisboa.


A reserva pode ser efectuada em qualquer altura. As datas da viagem devem
estar compreendidas no período de 10 dias antes e 10 dias depois das datas do
evento. As datas do evento têm que estar incluídas no período da viagem.
 O desconto é extensível aos acompanhantes do participante.

As condições e restrições relativas a alterações e reembolsos serão sempre as
da tarifa seleccionada. Por favor verifique os detalhes da tarifa antes de finalizar
a sua reserva.

