
DESPORTO MERGULHO
3º Mini-Liveabord

13, 14 e 15 de julho de 2012 EV:1002662

O Clube MBCP, em associação com a Subnauta, vai promover o 3º Mini-Liveabord do Clube
Programa

O Clube MBCP, em associação com a Subnauta, vai promover o 3 Mini Liveabord do Clube
Millennium bcp na Costa do Algarve (Rota dos Naufrágios) no magnífico catamaran Xu-Nauta.
Relaxe, esqueça o stress do dia a dia e explore os destroços de três navios afundados pelo submarino U35 em
águas algarvias: o Torvore, o Nordsoen e o Wilhelm Krag. Visite, também, os destroços arqueológicos do
navio francês Océan e mais algumas barcaças afundadas devido a violentas tempestades.
Basta trazer consigo o seu fato de banho e um sorriso!

13 julho – Sexta-feira
17h00 Partida da Sede do Clube com destino a Portimão17h00 Partida da Sede do Clube com destino a Portimão
20h00 Chegada à Marina de Portimão, Praia da Rocha
20h30 Cocktail de boas-vindas seguido de jantar num 

Restaurante da Marina
23h00 Noite a bordo

14 julho - Sábado
08h00 / 11h00 Briefing seguido de mergulho
12h30 Almoço a bordo
15h00 Briefing seguido de mergulho
17h00 Banho no mar de fim de tarde e bebidas desfrutando do pôr do sol
19h00 Jantar a bordo ou no porto de abrigo seguido da projeção e visionamento de imagens captadas19h00 Jantar a bordo ou no porto de abrigo seguido da projeção e visionamento de imagens captadas

durante o dia
15 julho - Domingo

08h00 / 11h30 Briefing seguido de mergulho
12h30 Almoço a bordo
16h00 Chegada à Marina
20h00 Chegada à Sede do Clube e despedida

Custos

Diversos

€ 269,00 / Sócio Mergulhador.

O preço inclui as dormidas na embarcação em duas cabines de quatro passageiros e duas de dois, pensão 
completa, equipamento completo de mergulho para os 5 mergulhos a Ar ou com Nitrox32.

Inscrições limitadas a 10 participantes, consideradas por ordem de chegada e até 8 de junho.
A 12 de junho informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradasDiversos

MERGULHO

A 12 de junho, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Pré-requisitos: ter Curso de Mergulho (CMAS ou PADI).
Documentos: Cartão de Mergulhador válido, Seguro e Bilhete de Identidade.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real.

MERGULHO
3º Mini-Liveabord INSCRIÇÕES FECHADAS


