Pesca embarcada às Douradas
Propomos uma jornada de pesca tendo
como cenário a zona de Sesimbra e
Setúbal, sendo o local a definir em função das condições do dia e da experiência dos pescadores.

Dia 3 de Dezembro

(Domingo)

06:45h – Embarque na Doca das Fontainhas (Setúbal)

07:00h – Partida para a jornada de pesca às Douradas

16:30h – Chegada à Doca das Fontainhas (Setúbal)
A pesca é específica às Douradas e,
regra geral, será realizada com a embarcação fundeada e com isco, no caso caranguejo.
Junte a família ou um grupo de amigos e embarque nesta aventura!
Esta saída de pesca será realizada a bordo da embarcação REBULIÇO.

zcs 0572017

Siga as aventuras de pesca realizadas a bordo desta
embarcação na seguinte página de Facebook:
www.facebook.com\rebulico.mt

Inscrições: (Idade mínima para participar: 12 anos)
Por imperativos logísticos as inscrições têm
data limite dia 28 de Novembro de 2017.
O evento só se realiza com o mínimo de 4 pessoas,
máximo de 5 para esta pesca.
Para se inscrever indique:
Nome completo / Nº Empregado / Nº CC ou BI / NIF / Data nascimento / Contactos
Valor da inscrição por pessoa: Sócios: 35 € / Familiares e acompanhantes: 45 €

Nota: Em caso de condições meteorológicas adversas o evento será reagendado para outra data a combinar ou será devolvido o montante pago pela inscrição.

Incluído na atividade:

Seguro de acidentes; Caranguejo a utilizar como isco; Colete autoinsuflável muito confortável; Possibilidade de aluguer de equipamento de pesca e compra de snacks e bebidas a bordo.

Equipamento sugerido:

Roupa confortável e calçado antiderrapante. Cana, carreto, montagens para a pesca às Douradas.

Obrigatório, não incluído:

Obrigatório possuir licença de pesca embarcada. Pode ser obtida no MB, via opção pagamentos ao Estado.

Inscrições: Secretaria do Clube PT- zona centro sul

R. Andrade Corvo, 9 r/c Esq. - Lisboa - Tel. 213194750

INFORMAÇÃO/LOGISTICA: Paulo Cristão:

969939640

email: zcs@clubept.pt

Inscreve-te como sócio em
www.clubept.pt
Noticias também no Facebook:
Facebook.com/cptcentrosul/

Clube PT Zona Centro Sul - 21 3194750
zcs@clubept.pt

