
Saídas de barco
Go Fishing Porto

GO Fishing

Mais que mar!

Com lotação máxima para 8 pessoas + tripulação, os 
nossos Rodman Venture 890, equipados com 2x 200 HP Honda, 
vão consigo e ajudam a família ou grupo de amigos a passar um dia 
inesquecível nas águas do rio Douro.

Uma saída familiar de fim-de-semana? Uma despedida de solteiros? Uma ação de Team-Building
para a sua empresa? Ostras frescas com limão e champagne Moet&Chandon ao final da tarde, com um grupo 
de amigos? É connosco!

Programas standard previamente definidos. Pretende uma alternativa? Diga-nos onde quer ir. Construa o seu 
próprio programa.

Serviço de catering a bordo.
Sistemas de segurança homologados, tripulação experimentada e responsável.



Pacotes comerciais
Go Fishing Porto

GO Fishing

Mais que mar!

Programas adaptados às suas necessidades individuais, 
familiares, de grupo ou empresa.

Visita a locais históricos, gastronómicos e culturais da região do Douro.

Subida do Douro até à Régua. 

Enoturismo, conheça as caves do vinho do Porto.



Lista de preços
Go Fishing Porto

GO Fishing

Mais que mar!

 

Serviços Unid Duração Horário Observações Preço 

Aluguer de embarcação c/tripulação 
(Douro Marina) Embarcação 6 h  

Max: 8 pessoas 
A cada unidade de 1 hora a 

mais é 120,00 € 
750,00 € 

Passeio de barco: Rio Douro, Zona 
costeira do Grande Porto (Douro 

Marina) 
Pessoa 4 h 

8,00h / 12,00 h  
13,00h / 17,00 

h 

Mínim. 4 pessoas 
 Máx. 8 pessoas.  

A cada unidade de 1 hora a 
mais é 120,00 € 

80,00 € 

Saída de pesca (Douro Marina) Pessoa 6h / 5 h 7,00 h /13,00 h 
13,30 h/18,30 h 

Mínim. 4 pessoas 
 Máx. 6 pessoas em actos de 

pesca.                                                                                                  
A cada unidade de 1 hora a 

mais é 120,00 € 

80,00 € 

Aluguer de equip. de pesca Unid   Observações Preço 
Cana Unid   Daiwa/Penn 30,00 € 

Carreto Unid   Daiwa/Penn 30,00 € 
Isco Dose   Kit Gourmet 10,00 € 

Licença de pesca diária > 16 anos Pessoa    5,00 € 


