
O prazer de velejar no Tejo, tendo Lisboa como cenário é um 
sonho... 

que pretendemos partilhar consigo!

Prepare-se para momentos inesquecíveis e sinta Lisboa e o Tejo!

A GR Fun proporciona diversos programas para turismo e para os próprios Lisboetas.

A intenção é dar a possibilidade de passar agradáveis momentos a deslumbrar a vista da 
cidade, a bordo de um veleiro, em puro passeio ou se desejar, aprendendo a velejar e 
conhecer a vida a bordo de um veleiro.

Promover a experiencia de velejar pela 1ª vez, ou simplesmente velejar quando apetecer, 
sem ter a necessidade de ser proprietário de uma embarcação a tempo inteiro.

Juntar um grupo de amigos, família ou até mesmo para passar uma tarde, manhã ou o dia 
todo no barco. Rumar à zona das praias e passar o dia a bordo com diversas actividades
como windsurf, kayak barco à vela (Aquaglide Multisport).

Participar activamente em regatas com a equipa da GR Fun e sentir a emoção da 
competição.

Eventos profissionais e comerciais que promovam o convívio e espírito de equipa.

Ou simplesmente usufruir da experiência do barco na própria marina, durante uma 
refeição à beira do Rio Tejo, ou uma noite a bordo.
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TOUR 2 HORAS: 
- A vista deslumbrante da cidade de Lisboa com tempo para apreciar os 
monumentos e perspectivas totalmente diferentes.
Momentos de pura descontracção ou, se preferir, a aprender e praticar 
algumas noções de vela.
Saída da Doca Bom Sucesso, Torre de Belém, subida do rio Tejo passando 
pelo Padrão dos Descobrimentos, Ponte 25 Abril, Praça do Comercio, 
Alfama e regresso. 
Desfrute de uma bebida* oferecida por nós, durante a viagem ou no 
regresso à marina, e relembre Lisboa nesta experiencia fascinante.

*Água, cerveja, cola, vinho branco ou tinto.

Desde 35€ /Pax (grupo de 4pax ou mais),
43€/Pax (grupo de 3pax)
60€ /Pax (grupo de 2 pax)

PASSEIO À MEDIDA: 
- Reserve e surpreenda alguém, para passar uma manhã, uma tarde ou o 
dia todo. Desfrute do barco e rume ao seu destino: sugerimos um passeio 
até à Ponte Vasco da Gama, Oeiras ou Cascais. Passe o dia velejar ou se 
preferir ancorado na zona de praia.

Manhã ou tarde (4 horas) 260€ + 65€/hora.

EVENTOS: 
- Despedida de Solteiro. Junte os amigos(as) mais chegados e comece a 
sua despedida de solteiro(a) a aprender a velejar ou ancorado numa praia 
com privacidade. 
-Eventos particulares. Comemore datas especiais, reuniões profissionais 
ou promoções, num ambiente descontraído e privado.

390€ (4 horas). Catering de bebidas e petiscos incluídos

PÔR DO SOL: 
- Passeio de 1 hora ao fim do dia (hora variável) para assistir à despedida 
do sol com a foz do Rio Tejo de cenário e relaxar no deck com uma bebida 
oferecida por nós. *

Água, cerveja, cola, vinho branco ou tinto.
78€ (1 hora) para 2 ou 3 pessoas/ 80€ para 4 / 90€ para + pessoas.

JANTAR OU ALMOÇO A BORDO: (na marina) 
- Tenha o prazer de comer a bordo, no interior ou no exterior, com 
tranquilidade e privacidade, junto ao Tejo com uma vista deslumbrante. 
(possibilidade de catering preço sob consulta) Exemplo: 81€ para dois 
Sushi e bebidas.

DORMIR A BORDO: (na marina) 
- Poucas experiencias são tão compensadoras como passar a noite a
bordo de um barco. Poderá ter esta experiencia e desfrutar da excelente 
localização para passear à noite ou admirar a vista do Tejo.

(desde 45.5€ por pax)

REGATAS:
- Participar activamente em regatas com a equipa da GR Fun e sentir a 
emoção da competição.

(26€ pax, duração variável conforme programa de regata)



A embarcação encontra-se normalmente na marina do Bom Sucesso em Lisboa, junto ao 
Hotel Altis Belém.
Normalmente marcamos o encontro na entrada da doca, em frente ao Restaurante 
Mensagem do Hotel Altis Belém.

Basta confirmar a disponibilidade telefonicamente no mínimo com 2 horas de 
antecedência, mas para maior disponibilidade será sempre preferível marcar com maior 
antecedência por e-mail, informando o tipo de programa, número de pessoas e Nome e 
Nif para faturação.

Após confirmação da reserva por e-mail (comprovativo do pagamento), enviaremos o 
voucher para apresentação no local, ou basta informarem o código do mesmo.

Como parceiros fazemos 30% de desconto sobre o preComo parceiros fazemos 30% de desconto sobre o preComo parceiros fazemos 30% de desconto sobre o preComo parceiros fazemos 30% de desconto sobre o preçççço marcado.o marcado.o marcado.o marcado.

Qualquer pedido diferente pode ser proposto que faremos um orçamento.

Lotação Maxima 7 pax + tripulação.

Contactos:  Gonçalo Pires 00351 969006506
Ricardo Pires  00351 968046004

E-mail: gr-fun@hotmail.com

NIB: 003300004539054258705


