Proposta de Viagem 12 Pessoas
Informações
pessoais

-

Data: __/__/2019

Nome
Telefone
Endereço/ Email

Descrição da
viagem

Percurso e
pesca

Itinerário de
viagem

Tipo de viagem
Quant. passageiros

12 pessoas

Data da viagem

00/00/2019

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.

Pesca

Serão 05 dias de pesca... Iniciando no domingo cedo e terminando na quinta
feira à tarde...

Embarque

Sexta feira dia (00/00/2019) para apenas pernoite ou Sábado dia (00/00/2019)
(obs.: Na sexta feira a embarcação estará disponível para pernoite, exceto por motivos maiores, onde então a
turma será responsável pelo seu alojamento em outro local)

Saída do porto
Retorno ao porto
Desembarque

Pacotes de
Viagem

Pescaria no Pantanal a bordo do Barco Hotel Hannah.

Pacote simples

Sábado a partir das 12:00 hs ou a combinar com o comandante
Quinta feira (00/00/2019) ao final da pesca
Sexta feira (00/00/2019) 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$ 2.395,00
VALOR TOTAL: R$ 28.740,00

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$ 2.695,00
VALOR TOTAL: R$ 32.340,00

Forma de
pagamento

Condição

 30% para a reserva da data.
 70% até o dia de embarque. Sendo OBRIGATÓRIO no mínimo 30% a ser
pago no embarque, em espécie.

Depósito

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

Contato

Gerência

Marcelo Lemos
(47) 3355-6067 / 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

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES.


Embarque de motorista: com disponibilidade de vagas, será cobrado 50% valor do pacote



O Pagamento de no mínimo 30% do valor do pacote na embarcação, em dinheiro.



Não incluso no Pacote:
 Transporte rodoviário.
 Isca Minhocoçu.
 Taxa de pesca dentro do Paraguai, para pescaria em reserva particular.

_______________________________
MARCELO LEMOS
CPF: 960.593.709-34

