Tarifas Aéreas,
Condições Especiais
CONGRESSO APAVT

Tarifas válidas para agentes de viagens e acompanhantes inscritos no Congresso APAVT 2017
Necessário fazer-se acompanhar de prova de inscrição no congresso, podendo ser exigida em qualquer momento da
viagem. Na ausência de prova, a agência será penalizada com ADM e o valor ajustado à tarifa.
Tarifas carregadas em AMADEUS e GALILEO. Entradas de emissão serão disponibilizadas após inscrição no congresso.
Viagem a realizar entre 10 de Novembro e 10 de Dezembro. Máximo estadia 1 mês. Mínimo de estadia de 3dias/SU
Preços à partida de Lisboa para Hong Kong desde 479,00€ em classe económica, 1099,00€ em classe Premium
Economy(AF) e 2099,00€ em classe executiva, com taxas incluídas.
Existem também preços à partida de Porto, Faro e Funchal. Para mais informações verif car no seu GDS (após inscrição
no congresso) ou contactar a Companhia Aérea pelo email mail.comercial.klm@airfrance.fr ou telefone 707 271 271
Reservas e emissão até 16 de junho
Tarifas sujeitas a penalizações caso se verifiquem alterações
Tarifas não reembolsáveis
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Tarifas especiais da Cathay Pacific para os congressistas, acompanhantes e convidados.
Tarifas válidas à partida de Portugal para Hong Kong, carregadas em GDS e disponibilizadas mediante apresentação
de inscrição no Congresso.
Partidas de Portugal entre 15 e 23 de Novembro para um máximo de estadia de 14 dias.
Tarifas de Lisboa, Porto ou Faro desde:
• Classe Económica: Eur 365,00 + taxas
• Classe Premium Economy: Eur 891,00 + taxas
• Classe Business: Eur 1796,00 + taxas
• Classe First: Eur 4.655,00 + taxas
Extensões opcionais (pré ou pós-Congresso) à partida de Hong Kong para vários destinos na Asia com a Cathay Pacific
ou Cathay Dragon.
Desde + eur 40,00 extensão ida e volta a uma cidade na China (oferta de 22 cidades) ou desde eur 121,00 para Bali
ou Katmandu.
Desde + eur 81,00 podem ainda fazer o triangulo Hong Kong/ Singapura/ Bangkok/ Hong Kong
Mais informações contactar: Gracinda Bastos ou Lidia Luis (gsalisp@cathaypacific.com / cathaypacific@asiawings.
pt ) / 217986988

A British Airways disponibiliza descontos especiais nas viagens para/de Macau (Hong Kong) aos agentes de viagens
que comprovem a sua inscrição no congresso.
http://www.britishairways.com/travel/fx/public/pt/cugAlias-lo605?source=CUG_lo605&eId=111042
Período de venda - até 20/11/17
Aplicável a partidas entre 21 a 25/11/17 e regressos entre 27 e 28/11/17
Origem: Portugal (LIS, OPO, FAO, FNC)
Destino: Hong Kong
Descontos /Classes 5% in O/Q/N/T/I/A. 10% in S/V/L/M/K/H/B/E.
Taxas não incluídas

Desconto de 8% em Classe Económica e de 10% em Classe Executiva.
Reservas/Emissões: Entre 09 de Maio 2017 e 15 de Novembro 2017.
Viagem: Entre 10 de Novembro 2017 e 10 de Dezembro 2017.
Emissões: No balcão da Emirates contra transferência Bancária, Cartão de Crédito ou de Débito.
Desconto aplicado à partida de Lisboa para Hong Kong e válido para agente e acompanhante.
Para efetuar a reserva e para obter mais informações, por favor enviar e-mail para ekportugal@emirates.com
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Regresso permitido das seguintes cidades: BJS/SHA/BKK/HKT/KUL/SIN/JKT/DPS/MNL/SGN/HAN/RGN/PNH
Termos e condições: Consultar as regras das tarifas emitidas.

20% de desconto sobre a tarifa base - Business Class e Premium Economy
15% sobre tarifa base na Economy
Período de venda imediato.
Preços à partida de Lisboa para Hong Kong desde 389,00€ mais taxas para agentes de viagens e 449,00€ mais
taxas para acompanhantes. (*).
Para reservas e mais informações, contatar pelo email joao.trigo@dlh.de
Viagem a realizar entre 20 de Novembro e 03 de Dezembro.
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio
Tarifas não reembolsáveis
Reservas podem ser feitas com 2 meses de antecedência e até 7 dias da partida
Tarifas não reembolsáveis
(*) Esta tarifa está isenta da taxa YQ

Outras Companhias

Informamos que à medida que acordos com outras companhias aéreas sejam alcançados, informaremos em conformidade.

