
PASSATEMPO 2023  

 
TIVOLI TALENT TOUR  . 7 DIAS . 7 CIDADES . 7 VENCEDORES  
Torna-te um Embaixador Tivoli Talent Tour 
 
Porque, para além de querermos que faças parte da nossa equipa, queremos que conheças os nossos hotéis 
enquanto cliente e percebas a nossa paixão pelo mundo da hotelaria, junta-te a nós numa das cidades 
mais perto de J e habilita-te a ser um dos vencedores de 1 noite de Alojamento para 2 pessoas com 
Pequeno-almoço incluído num dos nossos Hotéis em Portugal 

O QUE TENS DE FAZER  
Ser um Embaixador Tivoli Talent Tour e ajudar-nos a par@lhar e divulgar esta ação de recrutamento junto 
dos teus contactos e amigos.  

COMO 

• Procurar a nossa carrinha Street Food e falar connosco sobre a tua intenção em fazeres parte da nossa 
equipa. 

• Tirar uma foto no nosso Selfie Spot e par@lhar nas tuas redes sociais . Instagram e Facebook 

• Usar o #JvolitalenWour na tua/tuas publicações (não existe limite de número de par@lhas)  

• Não te esqueças que a tua conta deverá ser pública para que seja possível encontrarmos a tua publicação 
e entrares no sorteio.  

PRÉMIO 
 
7 Vouchers para 7 Vencedores  
1 Noite de Alojamento para 2 pessoas com pequeno-almoço incluído num dos Hotéis de Portugal (à escolha). 

CONDIÇÕES DO PASSATEMPO 

Data de parJcipação: 16 a 22 de Janeiro 2023 
Apenas serão válidas as fotografias tiradas no local do Selfie Spot e publicadas com o #tivolitalenttour 

VENCEDORES  
• Divulgação dos vencedores: 25 de Janeiro 2023  
• O nome dos vencedores serão divulgados publicamente no site "volitalen+our.com 
• Os 7 vencedores serão selecionados por escolha aleatória (www.random.org) entre as par@cipações válidas. 
• Não é permi@da a par@cipação de colaboradores do Grupo Minor Hotels  
• Des@na-se a todas as pessoas singulares que es@verem presentes na Ação de Recrutamento Tivoli Talent Tour 

numa das 7 cidades do nosso percurso 
• O prémio é pessoal e intransmissível e não pode, sob qualquer circunstância, ser trocado por valor monetário 

ou cedidos a terceiros. 

COMO USUFRUIR DO PRÉMIO  

• O prémio deverá ser usufruído até 31 de Dezembro de 2023 (sempre mediante disponibilidade do hotel 
selecionado e não acumulável com outras ofertas).  

• Os vencedores deverão enviar um e-mail  para t.costa@@voli-hotels.com e reclamar o prémio. 

http://tivolitalenttour.com
https://www.random.org/?fbclid=IwAR02SuXCBIXMFSYwAXa0v8ZvhwcisWTSqrp2F4jMqIoIFbA0Iesb52Ty8Zg
mailto:t.costa@tivoli-hotels.com

