Pesca embarcada aos diversos
Junte a família ou um grupo de amigos e
embarque connosco nesta aventura!
A embarcação “Rebuliço MT” está registada no
Turismo de Portugal na classe MarítimoTurística, com reconhecimento de atividades de
Turismo de Natureza, e realiza passeios turísticos e pesca embarcada. Tem lotação para 7 pessoas.
Propomos uma jornada de pesca tendo como cenário a
zona do Cabo Espichel, Cabo da Roca ou outro local a
definir em função das condições do dia e da experiência
dos pescadores.
A pesca é específica aos diversos, será realizada à deriva
e podem ser utilizadas amostras, vinis, zagaias ou isco
(lula, camarão ou casulo).

Dia 13 de Maio

(Sábado)

zcs 0242017

07:00h – Embarque na Marina de Oeiras
07:30h – Partida para a jornada de pesca aos
diversos
17:30h – Chegada à Marina de Oeiras

Este serviço é prestado pela
myboat@Lisbon, o seu barco em Lisboa que realiza aventuras à sua medida!
Saiba mais sobre nós através dos
seguintes contactos:
www.facebook.com\myboat@Lisbon

Inscrições:
Por imperativos logísticos as inscrições têm data limite dia 1 de Maio de 2017. O evento só se realiza com o mínimo de 4 pessoas, sendo esse o limite máximo para esta pesca.
Idade mínima para participar: 12 anos
Para se inscrever indique:
Nome completo / Nº Empregado / Nº CC ou BI / NIF / Data nascimento / Contactos
Valor da inscrição por pessoa: Sócios: 30 € / Familiares e acompanhantes: 50 €
Incluído na atividade:
Possibilidade de aluguer de equipamento de pesca e compra de snacks e bebidas a bordo.
Colete autoinsuflável muito confortável. Seguro de acidentes.
Obrigatório, não incluído:
Obrigatório possuir licença de pesca embarcada.
(pode ser obtida no Multibanco, via opção pagamentos ao Estado)
Equipamento sugerido:
Roupa confortável e calçado antiderrapante. Cana, carreto, montagens para a pesca aos diversos.
Ponto de encontro:
Marina de Oeiras
Inscrições: Secretaria do Clube PT- zona centro sul
R. Andrade Corvo, 9 r/c Esq. - Lisboa - Tel. 213194750

email: clubept.lisboa@sapo.pt

INFORMAÇÃO/LOGISTICA:
Paulo Cristão:

215000467 - 969939640

Nuno Coutinho: 215001109 - 968057494

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

Clube PT Zona Centro Sul

Facebook.com/cptcentrosul/

21 3194750

clubept.lisboa@sapo.pt

