Nowe atrakcyjne ceny TAP PORTUGAL
Do Lizbony od 648 PLN
Linie lotnicze TAP PORTUGAL wprowadziły nowe atrakcyjne taryfy, dzięki
którym pełna cena biletu powrotnego z Warszawy do Lizbony to zaledwie
648 PLN.
W równie atrakcyjnych cenach można kupić bilety powrotne z polskich
portów regionalnych, Szczecin, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Katowice,
Rzeszów, Poznań do Lizbony, z przesiadką w Warszawie:
•
•
•

z Krakowa już od 903 PLN
z Gdańska już od 878 PLN
z Wrocławia już od 889 PLN

Ceny wyliczone na dzień 30 grudnia, zawierają wszystkie podatki i opłaty.
Ceny obejmują standardowy ciepły posiłek na pokładzie, przewóz bagażu
rejestrowanego oraz podręcznego, wybór miejsca oraz bezpłatną odprawę
na lotnisku. Za przeloty TAP PORTUGAL można zbierać mile w programie
TAP Victoria, powiązanym z Miles and More.
Okres podrozy od 10 stycznia do 16 marca 2016.
Sprzedaż do 29 lutego 2016.

Nowe atrakcyjne ceny TAP PORTUGAL z
Polski do Ameryki Południowej i Północnej
oraz Afryki
Linie lotnicze TAP PORTUGAL wprowadziły nowe atrakcyjne taryfy z Polski
do Ameryki Południowej i Północnej oraz Afryki.
Najnizsze dostępne ceny z wszystkimi opłatami i podatkami z Warszawy
do:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nowego Jorku (EWR) 2494 PLN
Miami (MIA) 2580 PLN
Caracas (CCS) 3962 PLN
Bogota (BOG) 3176 PLN
Panama (PTY) 3138 PLN
Rio de Janeiro (RIO) 3114 PLN
Sao Paulo (SAO) 3116 PLN
Porto Allegre (POA) 4475 PLN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belo Horizonte (BHZ) 4402 PLN
Brasilia (BSB) 3851 PLN
San Salvador (SSA) 4389 PLN
Fortaleza (FOR) 4791 PLN
Recife (REC) 4791 PLN
Manaus (MAO) 4767 PLN
Belem (BEL) 4968 PLN
Dakar (DKR) 4109 PLN
Luanda (LAD) 5722 PLN
Akra (ACC) 4143 PLN
Marakesz (RAK) 1595 PLN
Algier (ALG) 1396 PLN
Wyspy Zielonego Przylądka (SID/RAI/VXE) 3945 PLN

Zimowy rozkład TAP PORTUGAL z Warszawy do Lizbony
Flight

Route

Days

Departure
(local time )

Arrival
(local time)

TP1263

WAW-LIS

1,3,5,7

14:50

18:10

TP1264

LIS-WAW

1,3,5,7

09:10

14:05

Letni rozkład TAP PORTUGAL z Warszawy do Lizbony
Flight

Route

Days

Departure
(local time )

Arrival
(local time)

TP1263

WAW-LIS

1,2,3,4,5,6

15:15

18:20

TP1261

WAW-LIS

7

17:35

20:40

TP1260

LIS-WAW

1,2,3,4,5,6

09:30

14:25

TP1262

LIS-WAW

1

11:50

16:45

Zimowy rozkład TAP PORTUGAL z Berlina do Lizbony
Flight

Route

Days

Departure
(local time )

Arrival
(local time)

TP539

SXF-LIS

2,3,4,5,6,7

05:55

08:35

TP537

SXF-LIS

2,3,4,5,6

12:20

15:00

TP537

SXF-LIS

7

12:50

15:30

TP537

SXF-LIS

1

14:30

17:10

Flight

Route

Days

Departure
(local time )

Arrival
(local time)

TP536

LIS-SXF

2,3,4,5,6

07:05

11:35

TP536

LIS-SXF

7

07:35

12:05

TP534

LIS-SXF

1

09:15

13:45

TP538

LIS-SXF

1,2,3,4,5,6

18:50

23:20

TAP PORTUGAL: 400 mln Euro na nowe
samoloty
TAP Express zastąpi PGA od 27 marca 2016. Do lipca 2016 TAP zamierza całkowicie odnowić swoją
flotę wprowadzając 17 nowych maszyn o wartości 400 mln euro.
Dzięki temu posunięciu TAP Express będzie dysponował najbardziej nowoczesną flotą wśród
przewoźników regionalnych w Europie.
> TAP EXPRESS będzie wyposażony w nowe maszyny: 8 ATR 72 i 9 Embraerów 190: zwiększy
zdolność przewozową o 47%.
> Energooszczędne i ciche samoloty z mniejszym o 40% zużyciem paliwa na pasażera
> Nowa flota o wartości 400 mln euro.
> Nowe połączenie ‘Porto-Lizbona Shuttle” z odlotami co godzinę i ceną biletu od 39 euro.
> Zmiany w siatce połączeń wzmacniają pozycję TAP-u na rynkach zagranicznych.
> Nowe środki pozwolą poprawić roczny zysk z działalności operacyjnej o 60 mln euro.
Wprowadzenie nowych samolotów oraz odnowienie całej floty TAP Express pozwoli podnieść jakość
świadczonych usług, nie tylko dotyczących komfortu podróży, ale i regularności i punktualności
połączeń. Nowe samoloty pozwolą zwiększyć zdolność przewozową o 47%.
ATR 72 to obecnie najbardziej ciche i energooszczędne samoloty na rynku, zaś Embraery 190
uważane są przez pasażerów za mające jedne z najbardziej wygodnych foteli.

Flota TAP Express będzie się składać z energooszczędnych maszyn ograniczających zużycie paliwa i
emisję spalin o 40%. Średni wiek samolotów wynosić będzie 2 lata.
Szybkie zmiany w TAP Express są możliwe dzięki ścisłej współpracy między TAP Portugal i Brazilian
Azul, która to linia dysponuje obecnie największą na świecie flotą składającą się z Embraerów i ATR.
Niezależnie od nowego połączenia z Lizboną Porto utrzymuje dotychczasowe połączenia
międzynarodowe.
Połączenie Lizbona-Porto, określane jako most powietrzny, oferuje rejsy co godzinę z cenami biletów
już od 39 euro. Każdego dnia będzie się odbywać 16 rejsów TAP Express obsługiwanych przez nowe
maszyny (ATRy i Embraery) oraz w okresie wzmożonego ruchu przez Airbusy A 320.
Zmiany w siatce połączeń wprowadzane od 27 marca 2016 dotyczyć będą zawieszenia niektórych
połączeń, zmniejszenia częstotliwości rejsów na niektórych kierunkach i zwiększenie ilości połączeń
na innych.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu:
https://www.facebook.com/TAPPortugal/videos/10153860193296449/?autoplay_reason=gatekeepe
r&video_container_type=0&app_id=2392950137

Współpraca TAP PORTUGAL z liniami
kolejowymi CP Comboios de Portugal
Linie lotnicze TAP przy współpracy z liniami kolejowymi CP Comboios de
Portugal oferują produkt o nazwie „Rail&Fly Portugal”
http://www.flytap.com/Portugal/en/PlanBook/Book/rail-and-fly-portugal
Usługa ta pozwala wszystkim pasażerom lotów obsługiwanych przez TAP,
posiadającym bilety taryfowe lub premiowe i wylatującym z/przylatującym
na lotniska w Lizbonie, Porto i Faro, na zakup biletu na pociąg linii
kolejowych CP. Produkt ten obowiązuje na pociągi Alfa Pendular i
Intercidades i pozwala pasażerom na skorzystanie z 20% zniżki na
dostępną taryfę podstawową (przy okazaniu karty pokładowej i/lub biletu
elektronicznego). Dokumenty te należy także okazać na żądanie
kontrolera w celu potwierdzenia ich ważności. Bilet na pociąg może być
zakupiony za pomocą strony flytap.com, po wybraniu odpowiedniej opcji,
a także w kasach biletowych CP obsługujących pociągi długodystansowe.
Imię i nazwisko widniejące na bilecie elektronicznym powinno być
identyczne jak imię i nazwisko umieszczone na bilecie kupowanym w kasie
CP. Pasażerowie, którzy zamierzają skorzystać z tej usługi online, powinni
wcześniej dokonać rejestracji na stronie CP Comboios de Portugal
http://www.cp.pt/passageiros/en/.
Usługa ta nie obejmuje transferu między dworcem kolejowym i lotniskiem
lub odwrotnie, ani też nie gwarantuje połączeń pomiędzy tymi środkami
transportu.

Uwaga: Dodatkowe usługi, takie jak przewóz zwierząt, przewóz sprzętu
sportowego lub obsługa pasażerów z niepełnosprawnością ruchową,
będą obowiązywały wyłącznie u przewoźnika, u którego zostały
zamówione. W związku z tym pasażer odpowiada za zamówienie usługi, z
której chce skorzystać, kontaktując się z odpowiednim przewoźnikiem
(TAP i CP) w celu uzyskania informacji o dostępności takich usług, ich
warunkach i związanych z nimi kosztach.
Więcej informacji na temat Mapy Tras pociągów Alfa Pendular i
Intercidades znajdą Państwo na stronach:
http://www.cp.pt/passageiros/en/passenger-information
http://www.cp.pt/passageiros/en/how-to-travel

Przypominamy, że TAP PORTUGAL oferuje bezpłatny nocleg w
Lizbonie (program BOM DIA LISBOA) pasażerom podróżującym do
Ameryki Północnej i Południowej, którzy nie mają zapewnionego
połączenia tego samego dnia. Pasażerowie mogą skorzystać z
bezpłatnego noclegu w Lizbonie. Usługa zawiera zakwaterowanie w
jednym z lizbońskich hoteli, śniadanie oraz transfer lotnisko – hotel –
lotnisko.
Ogólne zasady:
- usługa dostępna jest dla pasażerów posiadających bilet na trasie z Polski
(z/ via Warszawa oraz Lizbona) do portu obsługiwanego przez TAP
Portugal
- usługa dostępna jest dla taryf publikowanych;
- rezerwacje hotelowe zakładane będą w biurze TAP Portugal w
Warszawie TAPReservations@aviareps.com
TAP Portugal
c/o Aviareps Sp. z o.o
ul. Sienna 72/3, 00-833 Warszawa
Tel. +48 22 620 05 97, Fax +48 22 632 40 46

email: tapsales@aviareps.com

