
Na BBDouro tentamos sempre ir mais além para conseguir alcançar todas as necessidades dos nossos clientes. Com os Beneteau First 47.7, 
dois veleiros de 15 metros, conseguimos melhorar a nossa oferta, para que viva experiências únicas a bordo. Para estas embarcações 
temos previstos passeios para grupos até 13 pessoas, almoços a bordo, de lazer ou negócios, despedidas de solteira e ainda novos desafios 
para empresas que queiram fazer programas como Team Challenges.

PASSEIOS 
Embarque num passeio pelas margens do Porto e fique a conhecer alguns dos mais bonitos monumentos da 
cidade vistos do rio Douro. Cada passeio tem a capacidade máxima de 13 pessoas, por isso tente garantir o 
seu lugar com antecedência. 

Preço*: 
Navegação a motor: 40€/pessoa 
Navegação à vela: 55€/pessoa
Lotação mínima de 4 pessoas
Preço especial para grupos de mais 8 pessoas.
Duração: 1h30

PASSEIOS EXCLUSIVOS
Se prefere ter mais privacidade, tem a hipótese de garantir que apenas os seus amigos embarcam nesta 
aventura consigo num passeio exclusivo pelas margens do Porto e Gaia.

Preço*: 
Navegação a motor: 35€/pessoa
Navegação à vela: 55€/pessoa
Lotação mínima: 4 pessoas
Taxa de exclusividade: 100€
Preço especial para grupos de mais 8 pessoas.
Duração: 1h30

PASSEIOS DE GRUPO
Combine um passeio diferente pelo Porto com a sua família ou amigos e divirta-se a bordo de um veleiro. Em 
dias de calor, pode-se aventurar e mergulhar no rio Douro ou apenas aproveitar para relaxar na companhia de 
quem mais gosta.  

Duração: 3h/6h
Extras opcionais: Catering, visita às caves ou velejar.
Preço sob consulta.**

*IVA incluído à taxa legal em vigor. | Valor inclui Skipper.

A bordo dispomos de:



DORMIDAS A BORDO
Experiencie uma estadia diferente do habitual e passe uma noite a bordo de um veleiro. Ancorados na Douro 
Marina, e com vista para a Foz do Douro, os nossos veleiros têm 2 quartos e uma suite e estão equipados com 
wi-fi, Tv, Bar, cozinha e todos os equipamentos necessários para que tenha todo o conforto 
durante a sua estadia.  Pode ainda adicionar um passeio pelo Douro até à Ponte D. Luís, de forma a aproveitar 
as bonitas margens do Porto e Vila Nova de Gaia.

Capacidade máxima: 6 pessoas
Preço a partir de 85€/noite para 2 pessoas.
Preço sob consulta para mais de 2 pessoas.

PROGRAMAS À MEDIDA
Tire o máximo proveito do conforto que estes veleiros podem oferecer.
Estes programas são ajustados às necessidades e perfil de cada cliente:
- Despedidas de solteira
- Festas a bordo
- Regatas amigáveis
- Refeições a bordo
- Almoços de negócios
- Reuniões

TEAM CHALLENGE
A pensar na sua empresa, acreditamos que com o nosso know-how e este programa específico, ajudaremos a 
sua equipa a atingir resultados extraordinários. Para isso, iremos trabalhar e desenvolver as competências 
individuais da sua equipa a bordo de um veleiro de alta performance de 15 metros. Trabalho em equipa, comu-
nicação, coordenação e capacidade de tomada de decisão sobre pressão são as chaves para o sucesso no 
desafio final: a participação numa regata contra velejadores de equipas que competem regularmente.

Capacidade máxima de 26 pessoas.
Preço sob consulta*

CHARTER 
Sempre sonhou em passar umas férias  a bordo de um veleiro e visitar as suas praias preferidas? A pensar em 
si, oferecemos a possibilidade de alugar um dos nossos Benteau First 47.7 e levá-lo consigo para qualquer 
parte de Portugal ou norte de Espanha, para que disfrute da tranquilidade e privacidade que um veleiro tem 
para oferecer. 

Capacidade máxima: 6 pessoas
Preço** sob consulta; com ou sem Skipper.

**Acréscimo de IVA à taxa legal em vigor. | Valor inclui Skipper.

Preço sob consulta.**
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