Proposta de Viagem 12 Pessoas
Informações
pessoais
Descrição da
viagem

Percurso e
pesca

Telefone
Tipo de viagem

Pescaria no Pantanal a bordo do Barco Hotel Hannah.

Quant. passageiros

12 pessoas

Data da viagem

00/00/2020

Percurso

A embarcação fará um roteiro de pesca subindo ou descendo o Rio Paraguai
aprox. 250 km, respeitando a vontade dos turistas e a programação do
comandante.
Serão 05 dias de pesca.... Iniciando no domingo cedo e terminando na
quinta feira final da tarde...

Cota para o Pescado

A
Carteirinha
de
Pesca
(www.agricultura.gov.br/assuntos/aquicultura-epesca/formulario-de-cadastro-de-pescador-amador ) lhe dá direito a uma cota de
pescado para o transporte.
 Contamos também, com cota de Pescador Profissional, abrindo uma margem extra
para o pescado.

Embarque

Sexta feira dia (00/00/2020) para apenas pernoite ou Sábado dia (00/00/2020).
A embarcação estará disponível para embarque na sexta feira entre ás 14:00hs e
20:00hs.

Saída do porto
Retorno ao porto
Desembarque

Pacotes de
Viagem

Data: __/__/2019

Nome

Pesca

Itinerário de
viagem

-

Pacote simples

Sábado a partir das 12:00 hs ou a combinar com o comandante.
Quinta feira (00/00/2020) ao final da pesca.
Sexta feira (00/00/2020) após o café da manhã.
Itens inclusos:


Estadia no Barco Hotel Hannah



Óleo diesel para a embarcação



Gasolina temperada para os botes



Tripulação
-

06 piloteiros
Comandante
Marinheiro
Cozinheiro
Garçon



Alimentação: café, almoço, janta, petiscos, frutas...



06 botes de alumínio de 6mts com motor 15 hp, cadeira, cx. Isopor...



Iscas naturais da região



Gelo



Telefone na embarcação em todo o percurso da viagem: (00XX595)
982362410, para ligações a cobrar ou na compra de créditos

VALOR POR PASSAGEIRO: R$ 2.550,00
VALOR TOTAL: R$ 30.600,00

Pacotes de
Viagem

Pacote completo

Itens inclusos:


Itens inclusos no pacote simples



Bebidas:
-

60 Cx. de cerveja lata

-

24 Cx. de refrigerante lata

-

24 Cx. de água mineral 500ml

-

04 Lt. de wisky (importado)

-

04 Lt. de vodka

-

03 Lt. de aguardente

VALOR POR PASSAGEIRO: R$ 2.850,00
VALOR TOTAL: R$ 34.200,00

Forma de
pagamento

Condição

 30% para a reserva da data.
 70% até o dia de embarque. Observação: O pagamento na embarcação deverá
ser em dinheiro. Caso a turma opte em realizar o pagamento total em depósito
bancário, pedimos que um valor mínimo de 30% seja feita em dinheiro no embarque.

Contato

Observações

Depósito

BANCO DO BRASIL
Agência: 0401-4
Conta Corrente: 79.784-7
Favorecido: Marcelo Lemos - ME
CNPJ: 09.302.959/0001-56

Gerência

Marcelo Lemos
Fone: (47) 3355-6067 / (47) 99622-1915 Oi ou (49) 99951-4274 TIM
Whatsapp: 047996221915
Site: www.hannah.com.br
E-mail/ MSN: barcohannah@hotmail.com

Comandante

Francisco Salinas (Chico)
(47) 99622-1906

Embarcação

Barco Hotel Hannah
Tel.: (00XX595) 9823-62410

Sinal de Internet: Possuímos internet na embarcação durante a viagem.
Você também pode solicitar a sua operadora (Oi, Tim, Claro, Vivo), para usar o sinal de celular das
antenas do Paraguai, trazendo mais comodidade e conexão mesmo durante a pescaria.
Embarque de motorista: Com disponibilidade de vaga, será cobrado 50% do valor do pacote
pessoal.
Itens não inclusos no pacote:
 Transporte rodoviário.
 Isca “Minhocoçu”.
 Taxa de pesca do Paraguai.

Pacotes
diferenciados
(Valor por
pessoa)

Propostas 12 pessoas com menor quantidade de dias de pesca. Solicite a proposta detalhada
com a quantidade de dias que necessita.
04 dias de pesca

Pacote simples: R$ 2.120,00
Pacote Completo: R$ 2.340,00

03 dias de pesca

Pacote simples: R$ 1.750,00
Pacote Completo: R$ 1.950,00

_______________________________
MARCELO LEMOS

