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Linha do tempo 
do programa

JULHO 2016
Lançamento do programa 
Portugal Stopover

2017

NOVEMBRO 2022

1 parada gratuita de até 
3 noites em Lisboa ou Porto

Descontos em hotéis

Ofertas especiais

Permanência de 3 para 5 noites 

Destino final também no Algarve, 
Ilha da Madeira ou Açores

Relançamento do programa 
Portugal Stopover com novidades!



STOPOVER GRÁTIS 
em Lisboa ou Porto 

sem custo adicional na tarifa
na ida ou na volta da viagem

DESTINO FINAL 

+ de 50 destinos  na EUROPA 

+ 18 destinos na ÁFRICA 

+ Israel no Oriente Médio

PONTO DE  
ORIGEM 

11 cidades
no BRASIL

O que é o programa 
Portugal Stopover?
2 destinos pelo preço de 1



PERMANÊNCIA

STOPOVER NA PALMA DA MÃO

MUITO + BENEFÍCIOS

DESCONTO NO VOO DOMÉSTICO

Aumento da permanência 
para até 10 dias em Portugal

Melhor experiência do usuário 
através do app TAP

Enriqueça a experiência do 
passageiro com centenas 
de ofertas em Portugal

Visite outro destino 
português durante 
o Stopover com 
25% de desconto 
no voo doméstico

Quais as novidades 
do programa 
Portugal Stopover?



Parceiros do programa 
Portugal Stopover
+ de 290 ofertas com 
+ de 100 parceiros portugueses 

32% 
no Porto

46% 
em Lisboa 

12% 
no  Algarve 

10% 
nas Ilhas 
da Madeira 
e Açores 

Os benefícios vão desde descontos de até 20% em 
hotéis, oferta do Porto Card para passageiros com 

Stopover no Porto, descontos de até 50% em atividades 
e ofertas exclusivas em restaurantes e serviços.

Parceiros 
receptivos, 
tours, 
restaurantes, 
shoppings e 
serviços. Parceiros 

hotéis

VER TODOS OS PARCEIROS

60%
40%

https://www.flytap.com/pt-br/stopover/vantagens/experiencias-e-ofertas


VEJA SE A ROTA É ELEGÍVEL

RESERVE O VOO

VEJA ONDE FAZER 
O STOPOVER

Verifique se as cidades de 
origem e destino, bem como 
os voos (um deles operado 
pela TAP) são elegíveis para 
o Portugal Stopover.

Selecione se o Stopover 
será no voo de ida ou 
volta, bem como sua 
duração (até 10 dias).

Depois de cumprir 
os critérios do Portugal 
Stopover, selecione a 
cidade do Stopover: 
Lisboa ou Porto.

Como reservar 
um Stopover?



Como aplicar 
25% de 
desconto
no 2º Stopover 
em Portugal 
no GDS
AMADEUS



Amadeus
Exemplo de uma reserva doméstica: 
LIS-FNC-LIS de 15OCT-22OCT



Entradas manuais 
no 2º Stopover 
Amadeus
Exemplo (1ª opção – reserva 
doméstica separada): LIS-FNC-LIS 
on 15OCT-22OCT (página 1 de 2)

STEP 1: Aplicar 25% 
de desconto na tarifa. 
Entrada manual: FXP/ZO-25P



Entradas manuais 
no 2º Stopover
Amadeus
Exemplo (1ª opção – reserva 
doméstica separada): LIS-FNC-LIS 
on 15OCT-22OCT (página 2 de 2)

STEP 2: 
YQ deve ser alterado manualmente inserindo 
o valor do desconto. 
Entrada manual para remover YQ: 
TTK/X1 (x + number of the removing fee)
Entrada manual para adicionar YQ: 
TTK/XEUR36.00-YQ (x+ adding fee)

STEP 3:  
Inserir no Endorsements box international 
ticket number com 1º stopover.
Entrada manual: FE ICW 047-1234567890



Entradas manuais 
no 2º Stopover
Amadeus

STEP 1: Aplicar 25% de desconto na tarifa. 
Entrada manual: FXP/ZO-25P

STEP 2: 
YQ deve ser alterado manualmente inserindo 
o valor do desconto. 
Entrada manual para remover YQ: 
TTK/X1 (x + number of the removing fee)
Entrada manual para adicionar YQ: 
TTK/XEUR36.00-YQ (x+ adding fee)

STEP 3:  
Inserir no Endorsements box international 
ticket number com 1º stopover.
Entrada manual: FE ICW 047-1234567890

Exemplo (2ª opção – mesmo PNR): 
RIO-LIS-FNC-LIS-RIO 
on 15OCT-22OCT 



Como aplicar 
25% de 
desconto
no 2º Stopover 
em Portugal 
no GDS
SABRE



Sabre
Exemplo de uma reserva doméstica: 
LIS-FNC-LIS on 25NOV-30NOV



Entradas manuais 
no 2º Stopover 
Sabre
Exemplo: LIS-FNC-LIS de 25NOV-
30NOV (página 1 de 3)

STEP 1: Aplicar 25% de desconto na tarifa. 
Entrada manual: WPQ//DP25



Entradas manuais 
no 2º Stopover 
Sabre
Exemplo: LIS-FNC-LIS de 25NOV-
30NOV (página 2 de 3)

STEP 2: Add a Ticket designator “DISC”.
Manual entry: WPQ//DP25-DISC



Entradas manuais 
no 2º Stopover 
Sabre
Exemplo: LIS-FNC-LIS de 25NOV-
30NOV (página 3 de 3)

STEP 3: YQ deve ser alterado manualmente 
inserindo o valor do desconto. 
Entrada manual: WPQ//DP25-DISC‡TX-
36.00YQ/10.14PT/26.14YP
STEP 4: Inserir no Endorsements box 
international ticket number com 1º stopover.



Como aplicar 
25% de 
desconto
no 2º Stopover 
em Portugal 
no GDS
TRAVELPORT



Travelport
Exemplo de reserva doméstica: 
LIS-OPO-LIS de 15FEB-19FEB



Entradas manuais 
no 2º Stopover
Travelport
Exemplo de reserva doméstica: 
LIS-OPO-LIS de 15FEB-19FEB 
(página 1 de 2)

STEP 1: Aplicar 25% de desconto na tarifa.
Entrada manual: *RP25



Entradas manuais 
no 2º Stopover
Travelport
Example of a domestic booking: 
LIS-OPO-LIS on 15FEB-19FEB 
(página 2 de 2)

STEP 2: YQ deve ser alterado manualmente 
inserindo o valor do desconto.
Entrada manual: >FBUTAX5/21.00YQ+TTL/ 
STEP 3: Inserir no Endorsements box 
international ticket number com 1º stopover.
Entrada manual: TMU1EB VALID BA ONLY*EB 
VALID FLTS DATES SHOWN*EBNONREF



FAQ



FAQ
Critérios de Elegibilidade Stopover:
a) Ter 1 parada em LIS ou OPO entre 24h 
a 240h (sendo que LIS ou OPO não podem 
ser destinos finais).
b) No PNR tem que haver pelo menos 
um segmento operado pela TAP ou 
code-share.
c) Tem de ter ticket TAP (047).
d) Como 1º stopover, apenas combi-
nações de Origens/Destinos válidos:

a) Como 2º stopover, apenas combinações 
de Origens/Destinos válidos:

Origem

Brasil

Destino
Europa

África

FAO, PDL, TER, FNX, PXO

Israel

Destino
FAO, PDL, TER, FNX, PXO

LIS/ OPO

OPO

LIS

Origem
LIS/ OPO

FAO, PDL, TER, FNX, PXO

LIS

OPO



Como identificar um passageiro 
Portugal Stopover?
É necessário ter um dos seguintes 
documentos:
• Área reservada Stopover no FlyTAP;
• Página de Gestão de Reserva no Gerir 
Reserva;
• E-mail de confirmação da reserva 
(válido em reservas feitas com a TAP);
• Reserva com indicação Stopover 
na TAP APP.

Hotel
Como reservar hotel com preços 
Stopover?
Aconselhar o cliente a ir ao site e acessar o 
link de “Todas as ofertas” no separador do 
“Stopover” no megamenu. Em seguida, 
este deverá clicar em “Ver hotéis” no 
card intitulado de “Descontos Stopover 
em hotéis”. Nesta página, que também 
poderá ser acessada através da página de 
confirmação de reserva, email de confirmação 
de reserva ou “Manage Your Booking”, 
encontrará uma lista de hotéis-parceiros, 
divididos por reserva direta via página do 
parceiro, email ou telefone, e posteriormente 
identificar-se como passageiro Stopover 
através da apresentação de um dos 
documentos requeridos.

https://www.google.com/url?q=https://www.flytap.com/pt-pt/stopover/vantagens/experiencias-e-ofertas&sa=D&source=editors&ust=1675717886504538&usg=AOvVaw0Fz8GrBCNzI-Kv6Yyibl6_
https://www.flytap.com/pt-pt/stopover/vantagens/experiencias-e-ofertas/hoteishttps://www.flytap.com/pt-pt/stopover/vantagens/experiencias-e-ofertas/hoteis


Como reservar hotel via Booking.com
O cliente também pode reservar hotéis 
através da Booking.com. A reserva 
através desta plataforma poderá ocorrer 
em quatro momentos: quando acessar 
a página de confirmação de reserva, 
no email de confirmação de reserva, 
no “Manage Your Booking” e no flyTAP 
através da página exclusivamente 
dedicada a hotéis.

Quais são as ofertas e descontos 
disponíveis em cada uma das cidades 
Stopover?
Existem diversas ofertas disponíveis 
em cada uma das cidades. O ideal será 
verificar o site, na área de Todas as 
Ofertas, e aplicar o filtro por cidade 
de Stopover. Clique em cada uma das 
ofertas para verificar o detalhe das 
mesmas.

Não há possibilidade de reservar 
online a oferta que pretendo 
aproveitar, o que faço?
Depende da oferta. Verifique a página de 
detalhe da oferta que pretende usufruir, 
uma vez que a mesma terá as indicações 
necessárias.

https://www.google.com/url?q=https://www.flytap.com/pt-pt/stopover/vantagens/experiencias-e-ofertas/hoteis&sa=D&source=editors&ust=1675718463346845&usg=AOvVaw2bN56i_jUqev4MHp9fB2kz
https://www.google.com/url?q=https://www.flytap.com/pt-pt/stopover/vantagens/experiencias-e-ofertas/hoteis&sa=D&source=editors&ust=1675718463346845&usg=AOvVaw2bN56i_jUqev4MHp9fB2kz
https://www.google.com/url?q=https://www.flytap.com/pt-pt/stopover/vantagens/experiencias-e-ofertas&sa=D&source=editors&ust=1675717886504538&usg=AOvVaw0Fz8GrBCNzI-Kv6Yyibl6_
https://www.google.com/url?q=https://www.flytap.com/pt-pt/stopover/vantagens/experiencias-e-ofertas&sa=D&source=editors&ust=1675717886504538&usg=AOvVaw0Fz8GrBCNzI-Kv6Yyibl6_


Indicação da 
página de detalhe

Ofertas com a 
possibilidade de
 “Reserve já”
(Lisboa Card 
e Cityrama)

Ofertas sem a 
possibilidade de 
“Reserve já” e que 
indiquem que o 
cliente deverá 
contactar o parceiro 
diretamente

Ofertas que 
indiquem a 
utilização de 
código promocional

Apresentar-se 
na bilheteira

O cliente deve preencher o 
formulário no site para efetuar o 
pedido. O parceiro irá entrar em 
contacto para confirmar detalhes 
e, dependendo da oferta, poderão 
ser enviados dados para pré- pag-
amento para garantir a mesma.

O cliente deve utilizar dados 
facultados na página para fazer 
reserva, indicando que é cliente 
Stopover. Poderá ser pedido que 
no dia do serviço seja apresenta-
do um dos documentos identif-
icativos de passageiro Stopover 
(ver secção de Identificação de 
Cliente Stopover).

O cliente deve utilizar o código 
promocional no ato da reserva 
do serviço, conforme descrito 
na página da oferta. Poderá ser 
pedido que no dia do serviço seja 
apresentado um dos documen-
tos identificativos de passageiro 
Stopover (ver secção de Identi-
ficação de Cliente Stopover).

Não necessita de pré-reserva, o 
cliente deve apenas apresentar-se 
na bilheteira ou balcão indicado 
e referir que é cliente Stopover e 
apresentar um dos documentos 
identificativos de passageiro 
Stopover (ver seção de Identifi-
cação de Cliente Stopover).

Esclarecimento a dar



Todas as ofertas estão 
permanentemente disponíveis?
Depende da oferta. Haverá ofertas que 
estarão disponíveis em determinados 
dias específicos. Deve consultar a 
página de detalhe para confirmar e/ou 
contactar diretamente o parceiro.

Detalhes de ofertas com possibilidade 
de “Reserve já” - Lisboa Card (Só em 
LIS). Como tenho acesso ao Lisboa 
Card com preço Stopover?
• Pedido deve ser pré-feito através do 
site (Ofertas Stopover – Lisboa Card – 
Reserve já – Login caso ainda não tenha 
feito), onde o cliente deverá preencher 
os dados pessoais, bem como data e 
local de levantamento.

https://www.google.com/url?q=https://www.flytap.com/pt-pt/stopover/vantagens/experiencias-e-ofertas/lisbon/lisboa-card?accordionid%3D2&sa=D&source=editors&ust=1675863878882144&usg=AOvVaw2ATnDmb9hq89CLG-0vhlDP


• O pedido é feito para todos os 
clientes da reserva, mas não existe 
obrigatoriedade quanto à compra. 
Existe a possibilidade de os clientes 
optarem pelas 3 vertentes do Lisboa 
Card: 24h, 48h ou 72h.

• Pedido é enviado para a Lismarketing 
para que eles tenham conhecimento do 
pedido e da elegibilidade do cliente. O 
pedido é feito por PNR e não por pax.

• Lismarketing tem meios necessários 
para validar elegibilidade do cliente 
caso não tenha sido feito o pré-pedido.



Onde e como faço o levantamento do 
Lisboa Card?
Com preço Stopover, está apenas 
disponível nos seguintes postos de 
turismo:

• Posto de turismo do Aeroporto de 
Lisboa, nas chegadas
• Posto de turismo do Terreiro do Paço

Cliente deve indicar o nome associado 
ao pedido e poderá ser pedido o 
código de reserva. Poderá ser pedida 
a apresentação de algum documento 
identificativo Stopover.

Não peguei o Lisboa Card no posto 
ou na data indicada, ainda tenho 
oportunidade de o obter?
Não tem problema. Desde que 
esteja no período do seu Stopover, 
pode contactar um dos dois postos 
de turismo (o do Aeroporto ou o 
do Terreiro do Paço) para adquirir o 
seu Lisboa Card com benefícios do 
Stopover. 

Para  verificar o que está incluído no 
Lisboa Card:
PT – http://lisboa-card.com/pt/ 

http://lisboa-card.com/pt/


Detalhes de ofertas 
com possibilidade de 
“Reserve já” - Serviços 
Cityrama (Só em LIS)

SKs de serviços da Cityrama:

Estes poderão ser inseridos aquando 
do processo de reserva da viagem no 
IBE Stopover;

Os SKs inseridos são de categorias 
e não de um serviço específico, com 
exceção do transfer;

•  Se o pedido for feito através do IBE 
Stopover, o cliente apenas seleciona a 
categoria e a Cityrama depois entra em 
contacto para apresentar os demais 
serviços disponíveis.

•  Se for através do site, é inserido o 
SK da categoria. O cliente preenche 
um formulário específico e o mesmo 
é enviado para a Cityrama que o 
contactará para confirmar o mesmo.



Pedi um serviço da Cityrama e não fui 
contactado.

Confirmar se na reserva consta algum SK 
CTY. Se estiver, é porque foi feito um pedido.

• Pedir ao cliente para confirmar se não 
recebeu nenhum contacto por email da 
Cityrama, endereço circuitos@cityrama.pt  
pedir para verificar spam.

• Se não tiver recebido qualquer contacto, 
teremos de verificar junto da Cityrama, 
situação deve ser enviada para 
rmbarroso@tap.pt para confirmar se o pedido 
foi enviado, recebido e status do mesmo.

Serviços Cityrama 
(só em LIS) SK na Reserva

 SK CITY TP SK TRANSFER

SK CTYH TP SK HOP ON HOP 
OFF LIS

SK CTYB TP SK BUS TOUR LIS

SK CTYS TP SK SIGHTSEEING 
OUTSIDE LIS

URBAN ADVENTURES

 Transfer

Hop-on hop-off

Tours dentro de LIS

Tours fora de LIS

Aventuras urbanas

mailto:circuitos%40cityrama.pt?subject=
mailto:rmbarroso%40tap.pt?subject=


• Se o cliente recebeu contacto 
da Cityrama, deve responder ao 
contacto que recebeu com os dados 
necessários. 

No caso de não haver nenhum SK CTY 
é porque o pedido não foi enviado e/
ou registrado.

• Pedir ao cliente para efetuar pedido 
através do site, sendo que irá receber 
cópia do pedido feito no endereço de 
email que terá indicado.

É feito algum pagamento através da 
TAP?
Não, o pedido que efetua através 
da TAP, independentemente se for 
no IBE ou no site, acaba por ser uma 
demonstração de interesse. O pedido 
é encaminhado para a Cityrama que 
entrará em contacto para confirmar 
detalhes e facultar dados de 
pagamento e/ou esclarecer método 
de pagamento.



Preciso alterar uma reserva que fiz 
junto da Cityrama
Deve contactar a Cityrama diretamente 
para fazer a gestão de qualquer serviço 
pedido junto da mesma. Deverá ter 
em consideração que poderá haver 
condições de alteração.

Condições e informações adicionais

• Ofertas da Cityrama são cumulativas

• O cliente Stopover pode aproveitar 
quantas quiser;

• O benefício do desconto Stopover 
implica pré-reserva/pré-pedido no 
momento da reserva da viagem ou 
após a compra da viagem através do 
site e consequente confirmação por 
parte da Cityrama;

•Quaisquer situações ocorridas em 
serviços da Cityrama deverão ser 
reportados junto da mesma;

Contactos que podem ser dados aos 
clientes: 
circuitos@cityrama.pt 
+351 21 319 10 90/91

mailto:circuitos%40cityrama.pt%20?subject=


DÚVIDAS?
CONTATE NOSSO 

HELP DESK SEMPRE 
QUE NECESSÁRIO.

CANAL
Help Desk para Agências IATA

Lazer e Corporativo

CONTATO
E-mail: reservas.brasil@tap.pt

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO

Segunda a sexta-feira: 
09h às 18h

mailto:reservas.brasil%40tap.pt?subject=



