
 
 

TURKISH AIRLINES | NOVA ESTRUTURA TARIFÁRIA 
 

Caro Agente, 
 

A Turkish Airlines informa que a partir de 1 de Junho de 2022 terá uma nova estrutura tarifária 

para todos os voos da Turkish Airlines com destino final Turquia. 

De acordo com a alteração a ser feita na nova estrutura de tarifas da THY, os PNRs criados a partir 

de 26 de Maio de 2022, independentemente da rota terão opção para emissão até à data da 

mudança para o novo sistema, 1 de Junho às 00:00, em vez da opção padrão data pelo sistema 

de Trophy.  

Todas as reservas não emitidas até esta data serão canceladas no dia 1 de junho às 00:00, antes 

da migração para a nova estrutura. 

Após a transição, os prazos padrão continuarão a ser dados para todos os PNRs recém-criados, 

como antes. 

Em anexo, enviamos a informação detalhada sobre as Branded Fares.  

Agradecemos que partilhem esta informação com as vossas equipas. 

 

Com os melhores cumprimentos, 
TURKISH AIRLINES 
 

 
 

English Version 

 

TURKISH AIRLINES | NEW FARE STRUCTURE 
   

Dear Agent, 
  

Turkish Airlines informs that as of 1 June 2022 it will have a new fare structure for all Turkish 
Airlines flights with final destination Turkey. 
According to the change to be made in THY's new fare structure, PNRs created as of 26 May 2022, 
regardless of the route will have an option for issuance  
by the date of the change to the new system, 1 June at 00:00, instead of the default option date 
by the Trophy system.  
All bookings not issued by this date will be cancelled on 1 June at 00:00, prior to migration to the 
new structure. 
After the transition, the default deadlines will continue to be given for all newly created PNRs as 
before. 
Attached, we have sent the detailed information about the Branded Fares.  
Please share this information with your teams. 
 

Best regards, 
TURKISH AIRLINES 


