
TAP - Official carrier of TMS ALGARVE 2018 

To all participants of this congress who book their flights and acquire their tickets 
exclusively through the TAP website, TAP will grant the following discounts: 

 - 10% in economy class 

- 15% in business class 

- Payment will be made by credit card, or other means of payment available on the 
website. 

- Reservations made by travel agents or TAP branches cannot benefit from the 
discount 

- The discount is applicable for flights from any TAP destination to Lisbon/Faro and is 
valid only on flights operated by TAP. 

Reservations that include code-share flights operated by other airlines or flights from 
other airlines do not qualify for the discount. 

- The reservation can be made at any time, with the travel dates included within 10 
days before / 10 days after the dates of the event. The dates of the event must be 
included in the travel period. 

- The discount is not applicable to resident / student / child / infant / senior fares, etc. 

- The event will be assigned a specific code that should be mentioned when booking 
online in order to benefit from the discount. The code is: IT18TPCG123 

This code is only valid without participation in the TAP Victoria Miles & Go programme. 
You will then need to withdraw the Miles & Go discount. Once the discount has been 
withdrawn, the possibility of entering the TMS congress code will appear at the bottom 
of the page, where you can insert the code IT18TPCG123 

 

TAP – Transportadora oficial (Official carrier) da TMS ALGARVE 2018   

A todos os participantes deste congresso que efetuarem a sua reserva de avião e 
adquirirem o respetivo bilhete exclusivamente através do website da TAP, a TAP 
concederá os seguintes descontos: 

 - 10% em classe económica 

- 15% em classe executiva 

- O pagamento será efetuado com cartão de crédito, ou outro meio de pagamento 
disponível no website. 

- As reservas efetuadas por agências de viagens ou aos balcões TAP não podem 
beneficiar do desconto 

- O desconto é aplicável para viagens de ida e volta de qualquer destino TAP para 
Lisboa/Faro e é válido apenas em voos operados pela TAP.  

Reservas que incluam voos code-share operados por outras companhias aéreas ou 
voos de outras companhias aéreas não beneficiam do desconto. 

- A reserva pode ser efetuada em qualquer momento, estando as datas da viagem 
compreendidas no período de 10 dias antes / 10 dias depois das datas do evento. As 
datas do evento têm que estar incluídas no período de viagem. 



- O desconto não é aplicável em tarifas de residente / estudante / criança / infant / 
sénior, etc. 

- Ao evento foi atribuído um código específico que deverá ser mencionado aquando da 
reserva online para poder beneficiar do desconto. O código é: IT18TPCG123 

Este código apenas é válido sem a participação no programa Miles&Go do TAP 
Victoria.  Será então necessário retirar o desconto do programa Miles&Go. 

Assim que o desconto for retirado, aparecerá no fundo da página a possibilidade de 
inserir o código do congresso TMS, que é: IT18TPCG123   

 


