
Parceria entre a TAP Portugal 
e a 

Associação Portuguesa de Corridas de Aventura 
 

- “Estoril Portugal XPD Race” - 

 

 

A TAP Portugal acordou com a Associação Portuguesa de Corridas de Aventura, a ter 

lugar em Lisboa de 05 a 10 de Dezembro de 2006, uma oferta de desconto aos 

participantes que reservem o seu voo e adquiram o bilhete exclusivamente através do 

website da TAP Portugal. 

 

Os descontos oferecidos são os seguintes: 

- 15% na classe económica 

- 20% na classe executiva 

 

Foi atribuído o código IT6TPCG40 a esta conferência e o mesmo deverá ser 

mencionado no acto da reserva por forma a beneficiar do desconto. 

 

Para efectuar a reserva, o participante deverá seguir estes passos: 

 

- entrar no website www.flytap.com e seleccionar as datas e destinos desejados 

- efectuar a reserva normal 

- inserir o código da conferência na Caixa do Código do Congresso (Congress 

Code Box) 

 

Exemplo: 
 

Código do Congresso:                             (Se viajar para participar num Congresso, insira aqui 

o seu Código de Congresso) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de dúvida, queira contactar a TAP Portugal através do seguinte endereço de 

e-mail: 

congressos@tap.pt 

 



Informação Importante 
 

 

� O desconto aplicável a este evento é válido apenas para reservas on-line 

efectuadas através do website da TAP Portugal e com pagamento por cartão de 

crédito. O bilhete será sempre um bilhete electrónico, excepto em casos de destinos 

em que não seja possível emitir o bilhete electrónico. 

 

� As reservas feitas previamente por agências de viagens ou aos nossos balcões não 

podem beneficiar deste desconto. 

 

� O preço final mostrado no fim da reserva é a tarifa disponível ao público e é 

aplicável aos voos e datas seleccionados, incluindo taxas. O desconto do evento não 

aparece na reserva on-line; este será aplicado, apenas no momento da emissão, à 

tarifa disponível, excluindo todas as taxas relacionadas com a viagem. 

 

� O desconto só se aplica aos voos operados pela TAP. As reservas em voos de 

code-share operados por outras companhias aéreas não estão abrangidos. Os voos 

de code-share estão identificados nas reservas on-line com a mensagem “Code-

share” (Exemplo: TP6701 Code-share). 

 

� O desconto não é acumulável com tarifas de residente/estudante/ criança/ bebé/ 3ª 

idade/ juventude, etc. 

 

� O desconto aplica-se a viagens de ida e volta  de qualquer destino TAP para 

Portugal (Lisboa, Porto, Faro). 

 

� A reserva poderá ser feita em qualquer altura. As datas da viagem deverão estar 

situar-se no período entre 10 dias antes/ 10 dias depois das datas do evento (de 25 de 

Novembro a 20 de Dezembro de 2006). 

 

� O desconto também é extensível aos acompanhantes dos participantes. 

 

� As condições e restrições relativamente a alterações e reembolsos são os 

estabelecidos para a tarifa aplicável. Queira verificar os detalhes da tarifa antes de 

terminar a sua reserva.  


