
 

Prémios os Patrocinadores para Sorteio 

Valor total MOP $ 60,000.00 

Prémios da Cerimónia de Abertura  

1) Prémios patrocinados pelo Venetian Macao Resort Hotel - Hotel Oficial  

“A Derradeira Experiência Venetian” 

O vencedor terá direito a duas noites numa das suites Bella/Royale e surpresas de 

boas vindas; jantar para dois com menu exclusivo do Chefe no Canton, passeio de 

Gôndola para dois e ainda a duas viagens de ida-e-volta em jetfoil de Hong Kong 

para o Cotai Strip™ a bordo do CotaiJet. Prémio com valor superior a MOP 

14,500.00 

 

" Pacote à Descoberta do Venetian” 

Mais um felizardo vencedor terá direito a duas noites numa das suites Bella/Royale, 

um passeio de gôndola para dois e ainda a duas viagens de ida-e-volta em jetfoil de 

Hong Kong para o Cotai Strip™ a bordo do CotaiJet. Prémio com valor superior a 

MOP 11,500.00 

 

2) Prémios patrocinados pela CTM – Parceiro Oficial de Telecomunicações  

"Derradeiros Prémios Móveis Desportivos" 

Os dois felizardos vencedores terão direito a um NOKIA 6110 Navigator. As 

características deste aparelho incluem 3G, Quadband, Navegação GPS incorporada, 

Bluetooth, Media Player, Rádio FM, Gravador de Vídeo, Câmara de 2 megapixel e 

ainda 12 meses de subscrição básica da rede 3G. Cada prémio tem um valor 

superior a MOP 6,900.00 

 

3) Prémios patrocinados pela Air Macau – Transportadora Aérea Oficial  

"Prémios Evasão " 

Dois vencedores receberão 2 bilhetes ida-e-volta entre Macau e Banguecoque 

válidos até ao dia 31 de Dezembro 2008, tais bilhetes são válidos para um ano a 

contar da data de recepção dos mesmos, sendo inalienáveis e não é permitido a sua 



conversão em dinheiro (taxas não incluídas). Cada prémio tem um valor superior 

a MOP4,930.00 Para informações adicionais, nomeadamente, as regras de 

utilização dos bilhetes, favor de contactar AIR MACAU. 

 

Dois vencedores receberão 2 bilhetes ida-e-volta entre Macau e Pequim válidos até 

ao dia 31 de Dezembro 2008, tais bilhetes são válidos para um ano a contar da data 

de recepção dos mesmos, sendo inalienáveis e não é permitido a sua conversão em 

dinheiro (taxas não incluídas). Cada prémio tem um valor superior a 

MOP5,300.00 Para informações adicionais, nomeadamente, as regras de utilização 

dos bilhetes, favor de contactar AIR MACAU. 

 
4) Prémios para a MAIGOC – Conjunto de Medalhas Comemorativas 
Os dois vencedores irão receber 1 conjunto de medalhas comemorativas dos 2.os 
Jogos Asiáticos em Recinto Coberto.  Cada prémio tem um valor superior a 
MOP3,060.00 
 

 


