
 

TERMO DE CONTRATAÇÃO DE PACOTES DE PESCA 

ATRAVÉS DO PRESENTE CONTRATO HOTEL E RESTAURANTE BOLOGNESI LTDA. INSCRITA NO CNPJ N° 

16.918.057/0001-04 REPRESENTANDO O IATE CLUBE RIO VERDE DE UM LADO, DO OUTRO SÓCIO 

USUÁRIO NOMEADO QUALIFICADO NESTE INSTRUMENTO; TEM ENTRE SI JUSTO E CONTRATADO 

AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE PESCA, CONFORME DESCRITIVOS ABAIXO : 

 

RIO VERDE PACOTE ALTO MAR PARA ATÉ 06 PESSOAS: Pacote de 02 (dois) dias de pescaria 

em Alto Mar, com lancha 20 pés, motor 90hp, Piloteiro, combustível, iscas vivas e mortas por apenas R$ 

5.860,00 parcelados em até 5x no cartão de crédito, abaixo o descritivo:  

Dia 01 – Chegada – Jantar e hospedagem; 

Dia 02 – Café da manhã, pescaria, marmitex/lanche, jantar e hospedagem; 

Dia 03 – Café da manhã, pescaria, marmitex/lanche, jantar e hospedagem; 

Dia 04 – Café da manhã. 

Obs.: Incluso neste pacote 50 camarões vivos/ dia / pessoa, totalizando 600 camarões vivos para os 02 

dias de pescaria, para mais quantidades será cobrado o valor de R$0,70 (setenta centavos) por unidade 

de camarão adicional, incluso também 6kg de Sardinhas (mortas) por dia. Incluso também 01 lancha 

para até 06 pessoas + piloteiro, com combustível, a hospedagem ocorrerá em duplas, sendo que cada 

acomodação conta com 01 cama de casa e 01 cama de solteiro, ar condicionado, televisão e banheiro 

privativo.  

 

RIO VERDE PACOTE ALTO MAR + CANAL PARA ATÉ 06 PESSOAS: Pacote de 02 (dois) dias 

de pescaria, sendo 01 em Alto Mar e outro no Canal, com lancha 20 pés, motor 90hp, Piloteiro, 

combustível, iscas vivas e mortas por apenas R$ 5.560,00 parcelados em até 5x no cartão de crédito, 

abaixo o descritivo:  

Dia 01 – Chegada – Jantar e hospedagem; 

Dia 02 – Café da manhã, pescaria, marmitex/lanche, jantar e hospedagem; 

Dia 03 – Café da manhã, pescaria, marmitex/lanche, jantar e hospedagem; 

Dia 04 – Café da manhã. 

Obs.: Incluso neste pacote 50 camarões vivos/ dia / pessoa, totalizando 600 camarões vivos para os 02 

dias de pescaria, para mais quantidades será cobrado o valor de R$0,70 (setenta centavos) por unidade 

de camarão adicional, incluso também 6kg de Sardinhas (mortas) por dia. Incluso também 01 lancha 

para até 06 pessoas + piloteiro, com combustível, a hospedagem ocorrerá em duplas, sendo que cada 

acomodação conta com 01 cama de casa e 01 cama de solteiro, ar condicionado, televisão e banheiro 

privativo.  

 



 

 

RIO VERDE PACOTE ALTO MAR + CANAL + PRAIA PARA ATÉ 06 PESSOAS: Pacote de 

03(três) dias de pescaria, sendo 01 em Alto Mar, 01 no Canal e meio dia de pescaria na Praia, com 

lancha 20 pés, motor 90hp, Piloteiro, combustível, iscas vivas e mortas por apenas R$ 5.920,00 

parcelados em até 5x no cartão de crédito, abaixo o descritivo:  

Dia 01 – Chegada – Jantar e hospedagem; 

Dia 02 – Café da manhã, pescaria, marmitex/lanche, jantar e hospedagem; 

Dia 03 – Café da manhã, pescaria, marmitex/lanche, jantar e hospedagem; 

Dia 04 – Café da manhã, pescaria e almoço. 

Obs.: Incluso neste pacote 50 camarões vivos/ dia / pessoa, totalizando 900 camarões vivos para os 02 

dias de pescaria, para mais quantidades será cobrado o valor de R$0,70 (setenta centavos) por unidade 

de camarão adicional, incluso também 6kg de Sardinhas (mortas) por dia. Incluso também 01 lancha 

para até 06 pessoas + piloteiro, com combustível, a hospedagem ocorrerá em duplas, sendo que cada 

acomodação conta com 01 cama de casa e 01 cama de solteiro, ar condicionado, televisão e banheiro 

privativo. 

 

RIO VERDE PACOTE CANAL PARA ATÉ 06 PESSOAS: Pacote de 02 (dois) dias de pescaria, 

Canal, com lancha 20 pés, motor 90hp, Piloteiro, combustível, iscas vivas e mortas por apenas 

R$5.260,00 parcelados em até 5x no cartão de crédito, abaixo o descritivo:  

Dia 01 – Chegada – Jantar e hospedagem; 

Dia 02 – Café da manhã, pescaria, marmitex/lanche, jantar e hospedagem; 

Dia 03 – Café da manhã, pescaria, marmitex/lanche, jantar e hospedagem; 

Dia 04 – Café da manhã. 

Obs.: Incluso neste pacote 50 camarões vivos/ dia / pessoa, totalizando 600 camarões vivos para os 02 

dias de pescaria, para mais quantidades será cobrado o valor de R$0,70 (setenta centavos) por unidade 

de camarão adicional. Incluso também 01 lancha para até 06 pessoas + piloteiro, com combustível, a 

hospedagem ocorrerá em duplas, sendo que cada acomodação conta com 01 cama de casa e 01 cama 

de solteiro, ar condicionado, televisão e banheiro privativo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

RIO GRANDE (Planura-MG) PACOTE PARA ATÉ 03 PESSOAS: Pacote de 02 (dois) dias de 

pescaria, com barco de 6,00m borda alta, motor 40hp, Piloteiro, combustível e iscas vivas por apenas R$ 

2.935,00 parcelados em até 5x no cartão de crédito, abaixo o descritivo:  

Dia 01 – Chegada – Jantar e hospedagem; 

Dia 02 – Café da manhã, pescaria, marmitex/lanche, jantar e hospedagem; 

Dia 03 – Café da manhã, pescaria, marmitex/lanche, jantar e hospedagem; 

Dia 04 – Café da manhã. 

Obs.: Incluso neste pacote 50 camarões vivos/ dia / pessoa, totalizando 300 camarões vivos para os 02 

dias de pescaria, para mais quantidades será cobrado o valor de R$0,70 (setenta centavos) por unidade 

de camarão adicional. Incluso também 01 barco de 6,00m para até 03 pessoas + piloteiro, com 

combustível (25litros/dia), a hospedagem ocorrerá em quartos single, sendo que cada acomodação 

conta com 01 cama de casal e 01 cama de solteiro, ar condicionado, televisão e banheiro privativo.  

 

CLÁUSUA 1 – Os agendamentos deverão ocorrer com pelo menos 20 dias úteis à data desejada, e o 

prazo para utilização do voucher é de 12 meses à contar da data da aquisição, o pacote apenas NÃO é 

válido para os feriados de Carnaval e Ano Novo. 

CLÁUSULA 2 – O voucher com descritivo do pacote adquirido, será enviado para o e-mail cadastrado na 

ficha de preenchimento obrigatório, e terá validade de 12 meses. 

CLÁUSULA 3 – Os pacotes NÃO são válidos para os feriados de Carnaval e Ano Novo. 

CLÁUSULA 4 -  Caso nas datas desejadas as condições climáticas não estejam favoráveis para às 

pescarias em Alto Mar, as mesmas deverão ocorrer no Canal, sem nenhum desconto e ou acréscimos de 

valores. 

CLÁUSULA 5 – É exigido o mais rigoroso atendimento as normas de higiene e respeito mútuo, não sendo 

permitidos atitudes inconvenientes, qualquer tipo de descriminação e trajes impróprios nas 

dependências dos clubes. 

CLÁUSULA 6 – Ficará sujeito a indenizações imediatas, aqueles, que mesmo, que involuntariamente, 

causem danos às instalações, barcos, máquinas, motores, móveis e utensílios dos Clubes. 

CLÁUSULA 7 – Não estão inclusos nestes pacotes, o translado de ida e volta. 

CLÁUSULA 8 - Em casos de cancelamentos, com antecedência minima de 30 (trinta) dias à data 

agendada, deverá ser reembolsado o valor equivalente a 70% do pacote pago. Cancelamentos com 

menos dias e não comparecimentos, não serão ressarcidos. 

 

 


