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PLAVBA NA MOŘI S KOUPÁNÍM
 Fradíssimo Hotel nabízí plavby motorovým člunem, jachtou nebo katamaránem.

Motorový člun 24 stop pro 2 – 8 lidí 
Menší okruh - blízké ostrovy a pláže – Itanhangá, Paquetá, Pingo de aqua, Secreta, Laboratório 

délka plavby 4-6h                      cena za člun  1.700,-BRL včetně paliva

Větší okruh – blízké ostrovy a pláže + ostov Gipoia (pláž Dentista) a Bonitas
délka plavby 4-6h                     cena za člun  2.300,-BRL včetně paliva  

Motorový člun 29-32 stop pro 2 – 12 lidí 
Menší okruh - blízké ostrovy a pláže – Itanhangá, Paquetá, Pingo de aqua, Secreta, Laboratório délka 
plavby 4-6h                                cena za člun  2.300,-BRL včetně paliva

Větší okruh – blízké ostrovy a pláže + ostov Gipoia (pláž Dentista) a Bonitas
délka plavby 4-6h                      cena za člun  2.800,-BRL včetně paliva 

Motorov loď s kajutou a kuchyňkou 32 stop pro 2 – 10 lidí   (  rychlost plavby cca 8 uzlů)  
Menší okruh - blízké ostrovy a pláže – Itanhangá, Paquetá, Pingo de aqua, Secreta, Laboratório délka 
plavby 4-6h                                cena za člun  1.800,-BRL včetně paliva

Větší okruh – blízké ostrovy a pláže + ostov Gipoia (pláž Dentista) a Bonitas
délka plavby 4-6h                      cena za člun  2.200,-BRL včetně paliva 

Katamarán Fradíssimo  až pro 40 lidí (  konzultujte s námi dostupnost termínu)  

Menší okruh - blízké ostrovy a pláže – Itanhangá, Paquetá, Pingo de aqua, Secreta, Laboratório délka 
plavby 4-6h  cena za osobu od  300,-BRL včetně malého občerstvení, ovoce,caipirinha a malé churrasco

Větší okruh – blízké ostrovy a pláže + ostov Gipoia (pláž Dentista) a Bonitas
délka plavby 4-6h cena za osobu  350,-BRL včetně malého občerstvení, ovoce,caipirinha a malé churrasco
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Cena za osobu: 2.490,00 CZK při minimálním počtu 2 osob. 
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