Aluguer do barco em exclusivo

Sinta-se o dono do veleiro por umas horas
Só para si ou para um grupo de amigos (número máximo de pessoas 6), pode alugar o
veleiro pelo período de tempo que entender e nesse período, ser o dono da embarcação.
Ideal para despedidas de solteira/o e atividades outdoor.
Meio Dia
•

Boas Vindas

•

Instruções de Segurança

•

Largada da Doca de Belém

•

Navegar cerca de 2 horas para cada lado

•

Hipótese 1 – Navegar em direcção de Sta Apolónia

•

Hipótese 2 – Navegar na direcção de Oeiras

•

Hipótese 3 – Programa inteiramente à sua escolha

•

Regresso à Doca
Preço – 350€ Até 6 PAX

Dia Inteiro
•

Boas vindas

•

Instruções de Segurança

•

Largada da Doca de Belém

•

Navegamos em direcção a Cascais

•

(ou outro programa à sua inteira escolha)

•

Chegada a Cascais e fundeamos

•

Possibilidade de tomar banho na Baia

•

Almoçar (almoço não incluído)

•

Levantar ferro em direcção a Belém

•

Regresso à Doca
Preço – 650€ Até 6 PAX

Nota - Fornecimento de toalhas de banho - 2,5€ por PAX

Noite em Veleiro

Venha dormir a Bordo de um Veleiro e tenha um amanhecer de cortar a respiração…
Sinta esta experiência tornar-se inesquecível! Venha vivenciar a experiência única de dormir
a bordo, embalado pelo movimento da água, no sítio mais central e turístico de Lisboa.
Comece a sua noite especial com um passeio pelo Tejo, ao fim da tarde, aproveitando para
relaxar, entrar no espírito e aproveitar cada momento. Tire umas fotografias para mais tarde
recordar e prepare-se para jantar. Tenha o privilégio de ver monumentos iluminados, como
o Padrão do Descobrimentos, o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém e a ponte sobre
o Tejo. Desfrute do nascer do sol e tome o seu pequeno almoço a bordo.
Sunset Gin: Sunset num passeio de Veleiro no Rio Tejo com 2 bebidas Gin Premium; O
Veleiro sai da doca de Belém (ao lado do Padrão dos Descobrimentos), para fazer o passeio
de cerca de 2 horas.
Jantar: Depois de um relaxante passeio, vai poder deliciar-se com um magnifico jantar a
sós (a tripulação já deixou o barco e só volta no dia seguinte) de sushi, com 40 peças e um
revigorante vinho branco a acompanhar. Termine com um café. (Há mais opções de menu).

Dormir: Durma com o conforto e a magia que um moderno veleiro pode proporcionar. A
cama estará feita com um edredon quente no camarote da frente e poderá ligar-se o
aquecimento do barco se necessário. Depois, deixe-se embalar suavemente pelas águas
do Tejo (o barco estará atracado na doca de Belém)
Equipamentos: O barco está equipado com frigorífico, fogão, micro-ondas, maquina de
café, água quente e sistema de duche, cama feita com edredão e almofadas. A casa de
banho tem toalha para as mãos e a cozinha pano para as mãos.
*toalhas de banho devem ser levadas pelos clientes.
Preço: 290 € para 2 Pessoas

Programa
•

Local: Doca de Belém;

•

Recepção às 19h para iniciar o passeio (no inverno poderá ser mais cedo, se preferir, para
poder usufruir do pôr do Sol);

•

Sunset num passeio de Veleiro no Rio Tejo para com 2 bebidas Gin Premium (2 horas);

•

Chegada à doca;

•

Briefing de funcionamento dos equipamentos do barco (banho, água quente, música
ambiente, TV, micro-ondas, etc);

•

Saída do skipper para que a sua privacidade seja plena;

•

Jantar de Sushi e vinho ou outro menu escolhido;

•

Dormida a bordo com o barco atracado na Doca de Belém!

Inclui
Uma noite especial que inclui…
•

1 noite num Veleiro para 2 pessoas

•

Jantar

•

Pequeno almoço a bordo (pão, croissants, manteiga, doce, sumo de laranja e café).
Sunset Gin
2 bebidas Gin Premium.
Jantar
Sushi 40 peças e vinho branco. Possibilidade de escolha de menu alternativo.
Horário
O check-out deverá ser até as 9h30.
Nota -Fornecimento de toalhas de banho - 2,5€ por PAX

Passeios de Veleiro no Tejo

Desfrute das melhores vistas de Lisboa navegando a bordo de um confortável e moderno veleiro.
Partindo do Padrão dos Descobrimentos em direção ao Cais das Colunas e Praça do Comércio até
Alfama, passando por baixo da ponte 25 de Abril e pelo Cristo Rei. Descubra a cidade de uma
perspetiva diferente, navegando sobre as águas calmas do rio Tejo durante cerca de duas horas .
Passeio de 2 Horas (aproximadamente) Número mínimo de participantes: 2

•

Para 2 pessoas: 150€

•

Para 4 pessoas: 250€

•

Para 6 pessoas: 300€
Passeio de 4 Horas (aproximadamente) Número mínimo de participantes: 2

•

Para 2 pessoas: 250€

•

Para 4 pessoas: 300€

•

Para 6 pessoas: 350€
Notas:

•

Número máximo de participantes – 6

•

Os participantes deverão trazer calçado adequado, desportivo e de sola branca.

•

O valor inclui o veleiro em exclusivo e um welcome drink

•

Possibilidade de fornecer catering a pedido
Nota - Fornecimento de toalhas de banho 2,5€ por PAX

Programa 2 dias / 1 noite (Lisboa > Sesimbra)

Programa: Dia 1
•

Largada no dia um por volta das 9h00;

•

Saída de Belém, em direção a Sesimbra;

•

Refeição ligeira a bordo;

•

Chegada a Sesimbra por volta das 15h00 / Troia por volta das 17h00 Tempo para relaxar
e passear no destino Jantar (opcional) Noite a bordo do Veleiro (só clientes, tripulação
deixa o barco e retorna de manha, para maior privacidade

•

Dormida em cabines em cama de casal;

•

Pequeno-almoço a bordo;

•

Possibilidade de fazer praia ou passear
Dia 2

•

Saída no dia 2 por volta do meio dia

•

Saída de Sesimbra em direcção a Lisboa/Belém (aproximadamente 7 horas de
navegação) Saída de Troia em direcção a Lisboa/Belém (aproximadamente 9 horas de
navegação)

•

Refeição ligeira a bordo

•

Chegada prevista pelas 19h00 / 21h00

•

Fim de Experiência revigorados e com histórias e fotos incríveis para mostrar
Inclui:

•

Tripulação de 2 homens

•

Gasóleo

•

Seguro

•

Refeição leve e bebidas (água, coca cola, cerveja e vinho) e marina para uma noite.
* Jantar não incluído (Possibilidade de fornecimento de catering ou se preferirem cozinhar
a bordo) Preço: 1399 euros

Nota -Fornecimento de toalhas de banho - 2,5€ por PAX

Sunset a dois

Venha acabar o seu dia, de uma forma única e relaxante e começar a noite completamente
descontraído. Aproveite as vistas únicas sobre Lisboa e as cores que o pôr-do-sol proporciona.
Descubra a magia de ver o final do dia a bordo de um veleiro e assista ao aparecimento das
primeiras estrelas. Fique com memórias inesquecíveis e tire umas fotos de fazer inveja aos seus
amigos. Possibilidade de optar por um sunset romântico só para dois, saboreando um bom vinho
branco, champanhe ou Gin Com este programa de sunset a dois com champanhe ou gin, o barco
sai em exclusivo para si.
Preço: 160€ para 2 PAX
Pode adicionar um jantar a dois a bordo, com o barco em andamento ou parado na doca por 80€
Nota - Possibilidade de ser feito até 6 PAX
Fornecimento de toalhas de banho - 2,5€ por PAX

