
Serviços



Fundada em 2012, a BBDouro é uma Academia de Vela e operadora marítimo-turística de qualidade, reconhecida 
pela sua excelência e focada em promover e desenvolver a Vela como um desporto acessível a todos. Temos por 
ambição ser uma referência nos serviços oferecidos de instrução e formação de vela na região Norte de Portugal 
e para isso desenvolvemos programas consoante as necessidades de cada cliente. Neste contexto, 
segmentamos as atividades para dois tipos de público: particular e empresarial.

A nossa equipa é formada por Skippers credenciados pela Federação Portuguesa de Vela com experiência na 
prática e ensino da modalidade. Na BBDouro temos como principal preocupação a segurança a bordo, seguida 
da paixão pelo desporto e boa disposição, criando um ambiente agradável entre aqueles que vêm para praticar o 
desporto Vela.

A BBDouro tem vindo a assumir o desafio de promover uma vida melhor para todos. Encaramo-lo com muita 
seriedade junto da nossa Família, Colaboradores e Clientes, e queremos fazer mais e melhor. Por esse motivo, 
temos vindo a adotar várias medidas que acreditamos serem de impacto positivo e que continuaremos a 
monitorizar, enquanto procuramos  novas formas de combater as disparidades que sentimos existirem, através da 
inovação e eficácia.

A BBDouro está baseada na Douro Marina, a maior marina entre Cascais e o Norte de Espanha. Com uma 
localização privilegiada em Vila Nova de Gaia, a marina espreita as margens do Porto e fica a uma curta distância 
da Ribeira de Gaia e do mítico centro histórico do Porto.

É de braço dado com as instituições de prestígio com as quais temos estabelecido parcerias que temos vindo a 
crescer. A publicidade e promoção da imagem dos nossos patrocinadores acompanha-nos em cada novo desafio.

      Serviço adaptado a pessoas portadoras de deficiência e/ou mobilidade reduzida.
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ACADEMIA DE VELA ADULTOS 
Cursos ao fim-de-semana para adultos que, com ou sem prática, 
pretendam andar à vela com diferentes níveis. O investimento 
inclui um manual de apoio a toda a teoria administrada ao longo 
do curso, para que possa ir aperfeiçoando a sua técnica. Existem 
também aulas particulares para quem pretenda usufruir de uma 
formação mais dedicada e individual.

Iniciação/Aperfeiçoamento: 250€ pack de 8 aulas de 3h30 cada aula*
Aulas Privadas: 75€ por aula com a duração de 2h30*

ACADEMIA JÚNIOR
A Douro Marina Sailing Academy powered by BBDouro, é a maior 
Academia de Vela no rio Douro para crianças entre os 5 e 15 anos 
que tenham vontade de aprender a velejar. Promove-se a apren-
dizagem e todos os valores associados à adolescência e ao 
desporto. Oferta da primeira experiência.

SERVIÇOS PARTICULARES

SPEED TOUR
Embarque durante 30 minutos numa aventura e venha conhecer 
o Porto de barco. Literalmente a voar baixinho, queremos que 
venha passar momentos de grande adrenalina e velocidade 
enquanto se deslumbra com as vistas da zona ribeirinha do Porto 
e Gaia. As saídas ao mar estão dependentes das condições 
metereológicas.

35€ por pessoa*

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

PASSEIOS TURÍSTICOS              
Faça um passeio nos nossos barcos e conheça alguns dos mais 
belos monumentos da cidade vistos do rio Douro. Cada passeio 
tem uma capacidade máxima de 13 pessoas.

Navegação a motor: 40€ por pessoa (35€ por pessoa a partir de 7 pessoas)* 
Navegação à vela: 55€ por pessoa*
Lotação mínima: 4 pessoas
Duração: 2h30
Taxa de Exclusividade: 100€*
Visita às Caves do Vinho do Porto: 20€ por pessoa*

50€ por mês, 1x semana (3h)* 
65€ por mês, 1x semana (6h)*
Aulas avulso: 25€*



SERVIÇOS PARTICULARES

ALUGUER DE EMBARCAÇÕES
A BBDouro possui vários modelos  de embarcações para aluguer  
com skipper. Passe um dia a bordo de um dos nossos barcos e 
divirta-se com os seus amigos. 

Beneteau First 47.7 (13 pax) - Dia todo: 600€*
Semi-rígido (13 pax) - Meio dia: 275€ | Dia todo: 400€*
Beneteau First 7.5 / Beneteau Platu 25 (5pax) - Meio dia: 200€ | Dia todo: 300€* 
Laser Bahia (5 pax) - Meio dia: 100€ | Dia todo: 175€
Dart 16 / Laser Pico (2 pax) - Meio dia: 60€ | Dia todo: 100€ 

CARTAS NÁUTICAS
Pretende-se com a Escola de Formação de Navegadores de 
Recreio contribuir para a formação e aprendizagem de forma a 
aumentar o número de navegadores de recreio habilitados no 
norte de Portugal.

 

Marinheiro: 350€*
Patrão Local: 600€*
Patrão de Costa: 700€*    

45€ por pessoa ou 65€ por pessoa com visita às Caves incluída* 
10% de desconto a partir da 4ª pessoa*
Duração: 2h30m

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

PROGRAMAS À MEDIDA
Programas ajustados à necessidade de cada cliente. São 
exemplo, para além de todos os serviços apresentados:

Preço sob consulta**

BATISMOS À VELA
Experiencie a sensação única, com alguma adrenalina à mistura, de 
usar apenas o vento para o barco avançar sobre a água. Aproveite 
para participar na manobra e condução de um veleiro e desfrute das 
magníficas paisagens das zonas ribeirinhas de Gaia e Porto. Possi-
bilidade de criação de voucher de oferta com validade de 6 meses.

· Almoços e jantares 
· Noites 

· Reuniões 

· Despedidas de solteiro
· Pedidos de casamento
· Festas



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

BOAT SERVICES
· Roupa Técnica
· Cabos e diversos materiais náuticos das melhores marcas
· Serviços de Rigging
· Transporte de Embarcações
· Serviço de Skipper

Preço sob consulta**

TEAM BUILDING / REGATA
A Vela, por ser um desporto onde a equipa é uma valência funda-
mental, é a única atividade náutica que potencia o desenvolvimento 
de uma vasta quantidade de competências individuais, tais como, 
trabalho em equipa, comunicação eficaz, liderança, motivação e 
importância do processo de tomada de decisão, tudo em simultâ-
neo. A capacidade é de 5 pessoas por barco.

PROGRAMAS À MEDIDA
A BBDouro tem serviços ajustados às necessidades da sua equipa. 
Desde programas combinados em vários barcos, serviços de 
catering em terra e a bordo, aluguer de salas para reuniões/eventos. 
Consulte-nos para saber mais sobre os nossos programas.

 
Meio dia: 350€ p/ barco + 175€ bote de apoio*
Dia todo: 550€ p/ barco + 250€ bote de apoio*

SERVIÇOS CORPORATIVOS

Preço sob consulta**



WE DO SAILING

4400-554 V.N de Gaia

Rua da Praia · Douro Marina 

www.bbdouro.com

Tlm: +351 935 301 930

info@bbdouro.com

BBDouro

bbdouro_sailing

Sustentabilidade


