Termos e Condições
Organização
A organização das actividades é da responsabilidade da Go Fishing Portugal, Lda,
Pessoa Colectiva 51389388, com sede na Rua Marcos de Assunção, Nº 7 E, Almada
Business Center, 2805-290 Almada, Empresa de Animação Turística e Operador
Marítimo-Turístico com Registo n° 668 /2016 e Agência de Viagens com Registo Nº
6189, adiante designada por Go Fishing.
A Go Fishing reserva-se o direito de alterar, aditar ou suprimir na totalidade, ou em
parte, os presentes Termos e Condições que produzirão efeitos após a sua divulgação
no site www.gofishing.pt sempre sujeito aos Termos e Condições em vigor na data da
compra do serviço.
Os presentes Termos e Condições foram elaborados em conformidade com o disposto
no DL nº 108/2009 de 15 de maio, alterado pelo DL 95/2013 de 19 de Julho e pelo DL
186/2015 de 3 de setembro e do DLR 23/2007/A de 23 de Outubro e do DL 7/2004 de 7
de Janeiro, com as alterações decorrentes do DL 62/2009 de 10 de Março, no D.L.
143/2001, de 26 de Abril, com as alterações decorrentes do DL 82/2008, de 20 de Maio,
e, demais legislação aplicável.

Aquisição do Serviço
A aquisição de qualquer serviço prestado pela Go Fishing, na qualidade de Agente de
Animação Turística o Operador Marítimo Turístico depende do prévio registo dos dados
do Cliente, em qualquer das suas lojas ou pelo site www.gofishing.pt , nomeadamente o
nome completo, morada, email, e numero de telefone, bem como, da aceitação integral
e sem reservas dos presentes Termos e Condições.
O Cliente declara ser maior de idade (18 anos ou mais) e dispor de capacidade jurídica
para entender e contratar a aquisição dos serviços prestados pela Go Fishing, de acordo
com o disposto nos presentes Termos e Condições.
A Go Fishing no âmbito da sua actividade marítima-turística garante saídas de pesca
lúdica embarcada, passeios de barco, circuitos, transferes e roteiros de turismo de
natureza, publicados no seu site www.gofishing.pt assim como da venda on-line de
artigos e equipamento para a pesca lúdica e declara utilizar todos os meios ao seu
dispor para assegurar a exatidão e a integridade da informação neste existente, não
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assumindo, contudo, em caso algum, qualquer responsabilidade, caso a informação
disponibilizada não seja exacta ou completa.

Reservas
As reservas poderão ser efectuadas nas lojas Go Fishing ou no site www.gofishing.pt.
Só serão consideradas efectivas as reserva liquidadas até 12 horas antes das saídas.

Preços
Os preços constam numa Tabela publicitada nas lojas Go Fishing e no Site
www.gofishing.pt

Número de Participantes
A realização de qualquer catividade, que não o afretamento da embarcação, está sujeita
à inscrição de um número mínimo de 4 pessoas.
A não existência desse número mínimo possibilita à Go Fishing cancelar a sua
realização, restituindo as importâncias já entregues, sem que seja obrigada a qualquer
indemnização.
O afretamento da embarcação não está sujeito um número mínimo de pessoas
.
Cancelamentos
A anulação da reserva depois de efectivada ou a não comparência do participante na
hora do embarque, não obriga à Go Fishing a restituição do valor pago.
Por factos que não lhe sejam imputáveis, tais como as condições meteorológicas,
avarias técnicas ou razões de força maior, a Go Fishing reserva-se o direito de anular a
saída da embarcação, a saída de pesca ou o circuito de turismo de natureza.
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Em caso de cancelamento da actividade por factos que não lhe são imputáveis, é
facultado à Go Fishing a apresentação programas alternativos, que só se efectivarão
após concordância expressa do participante.

Reclamações
As eventuais reclamações só serão consideradas se efectuadas pelo participante
durante a realização da actividade e apresentadas por escrito nos 3 dias posteriores ao
termo dos serviços.

Seguros
Os seguros existentes são os exigidos pela lei portuguesa

Foro
Para dirimir os litígios emergentes o foro competente é o da Comarca de Setúbal, com
expressa renúncia a qualquer outro.
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