
PESCA TURÍSTICA (1/2 dia) 

(Esta atividade pode ser realizada tanto no Pico como no Faial) 
 
Esta atividade inclui um briefing com contextualização histórica da pesca açoriana, descrição da arte ou artes a utilizar, 
espécies alvo, local onde se vai desenrolar a experiência, abordando ainda diversos temas relacionados com a pesca e 
vida marítima açoriana. 

Este serviço como referido na página pesca turística, é essencial ter aptidão física e mental para ser efetuada, pois se 

por um lado exige um conhecimento mínimo intrínseco da atividade a ser realizada, também exige uma capacidade 

física que permita o desenrolar da referida, sem riscos para os tripulantes como para os utensílios utilizados (embar-

cação, cana de pesca, motor).  

É necessária por isso uma boa qualificação da sua experiência e conhecimento de forma a permitir uma correta avali-
ação de onde e que tipo de pesca a ser efetuado. 

Consoante o nível escolhido (Baixo, médio, elevado) podem ser efetuados diferentes tipos de pesca, caso queira fazer 
uma pesca especifica ou capturar um determinado tipo de peixe, não se esqueça de mencionar, na descrição da ativi-
dade, para que possamos ver a possibilidade de o capturar, preparar todo o material e logística necessária. 

Para mais informações consulte os nossos níveis de experiência na página Pesca turística tal como as artes de pesca 
no PDF tipos de pesca. 

O combustível não está incluído no preço, pois dependerá do pesqueiro(s) onde se desenrola a atividade, sendo que 
conforme o local de pesca terá um determinado preço, baseado nas zonas estabelecidas pela empresa. (Zona 1, Zona2, 
Zona 3) (+ info no mapa na pagina Localização e Áreas de atividades) 

Com o desenrolar normal da atividade, a responsabilidade de captura de pescado não poderá ser incutida à empresa, 
ficando esta responsável apenas pela garantia das condições para que possa proceder à possível captura e não a ob-
tenção ou não de peixe. 

Necessário no ato da reserva: 
• Cartão de cidadão 
• Caução (50%) 

Este programa Incluí: 

Barco 

Skipper / Marinheiro  

Canas de pesca e aparelhos de pesca 

Isco e ou amostras 

Água, snacks 

Seguro de tripulantes (apólice nmr) 

Recordação da atividade 

Localização dos principais Portos da atividade: 

No Faial – Porto de Castelo Branco (+ info na página Localização) 

No Pico – Porto da Madalena (+ info na página Localização) 

Duração: 

3 a 5 horas (7h às 11h) ou/e (17h às 21h) 

(Mínimo de 2 pessoas, desconto para grupos de 4 pessoas) 

Todas as particularidades do serviço estão dependentes da decisão do skipper, dependentes das condições marítimas 

presentes no dia da atividade, consultar condições gerais. 

Para mais informações consulte a nossa tabela de preços por atividade. 

Para pacotes específicos contatar azoreswildocean@gmail.com 


