
REGRAS DO PASSATEMPO 
«As Lendas de Spark» 

 
DURAÇÃO 

O passatempo decorre entre os dias 14 de setembro a 14 de outubro. 
 

PRÉMIOS 
Vale 1 viagem ao Parque Temático PortAventura para 2 adultos + 2 crianças, com entrada no 
Ferrari Land.  

 MECÂNICA 
Responder de forma original e criativa à pergunta «O maior sonho do Spark é tonar-se num 

carro de corrida. Qual é o teu e porquê?» 
 

Ganha a resposta mais original. No caso de o prémio não ser reclamado no prazo de 30 dias após 
o vencedor ter sido informado da sua atribuição ou, tratando-se de um prémio que consista no 

direito de o vencedor participar em determinado evento, até à realização desse evento, o direito ao 
prémio caduca automaticamente, sem que o vencedor possa reclamar qualquer compensação, e 

sendo o destino a dar ao prémio livremente definido pela Dreamia. 
 

VALIDADE E MARCAÇÃO 
Válido de 20/10/2021 a 19/10/2022, excluindo épocas festivas (Natal, Ano Novo, Carnaval e 

Páscoa) e época alta. 
 

Marcação direta com a agência de viagens Abreu do Chiado, contacto 21 326 1330 
 

	



	

REGRAS DO PASSATEMPO 
«As Lendas de Spark» 

 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS 
- Passagem aérea no percurso Lisboa-Barcelona/ Barcelona-Lisboa 

- Mala de cabine 08kg por pessoa; 
- Estadia de 2 noites num hotel em PortAventura a definir conforme disponibilidade, com pequeno 

almoço e entradas nos respetivos parques (PortAventura e Ferrari Land); 
- Taxas de aeroporto, segurança e combustível; 

- Transfers regulares aeroporto > hotel > aeroporto; 
- Seguro Multiviagens Abreu PVFM + Complemento COVID19. 

 
Não estão incluídos: 

- Taxas locais (turismo, cidade, resort) – se aplicável, a pagar localmente; 
- Extras de carácter pessoal. 

 
REQUISITOS ATUAIS PARA ENTRAR EM ESPANHA 

- É exigida apresentação de um teste negativo ao Covid 19 PCR (72h antes do voo), Antigénio (48h 
antes do voo) ou certificado digital de vacinação; 

- Podem existir alterações operacionais resultantes de restrições Governamentais ou por parte das 
companhias aéreas envolvidas; 

- Formulário a preencher para Espanha: 
https://spth.gob.es/ 

- Formulário a preencher para Portugal: 
https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card 

 
 

Notas adicionais: 
A atribuição do quarto, a sua localização, preferências e requisitos especiais, serão atribuídos 
localmente pela unidade hoteleira sempre sujeitas a disponibilidade mesmo que tenham sido 

requisitados através das observações no ato da reserva. 


