GO Fishing

Saídas de barco
Go Fishing Sesimbra

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 Atlântico.
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.

Mais que mar!

GO Fishing

Lista de preços
Go Fishing Sesimbra
Serviços

Observações

Preço

Saída Individual de barco, sem transporte até à Marina,
A
sem catering, sem equipamento de pesca e sem licença.

Incluído num grupo mínimo
de 6 pessoas e máximo de
8 pessoas

B

Saída colectiva sem catering, com equipamento de
pesca e licença de pesca incluída.

Grupos de 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 pessoas

800 €

C

Saída colectiva com catering (Águas, cervejas, vinho
branco, vinho verde e sandes diversas), com material
de pesca incluído e licença de pesca.

Grupos de 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 pessoas

850 €

D

Saída colectiva com Catering VIP, (Lagosta, ostras
frescas, champagne Moët & Chandon, etc), material de
pesca e licença incluída.

Grupos de 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 pessoas

900 €

Observações

Preço

*

Aluguer de equipamento de pesca

(Apenas para a opção A, caso não tenha equipamento)

Cana
Daiwa/Penn
Carreto
Daiwa/Penn
Isco
Kit Gourmet
Licença de pesca diária > não é necessária para menores de 16 anos
Seguro contra acidentes Gratuito

80,00 €

15,00 €
15,00 €
10,00 €
5,00 €

*

Mais
que
mar!

