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Com uma equipa experiente e apaixonada pelo mar, a West Coast assegura-lhe uma experiência de navegação inesquecível.
A localização privilegiada em Oeiras com acesso rápido ao rio
(Lisboa) e ao mar (Cascais) e diversos tipos de barcos conjugamse para criar condições ideais para navegar durante todo o ano.
Quer o seu objectivo seja aprender até à autonomia ou simplesmente apreciar a sensação de deslizar ao sabor do vento propo-

mos-lhe várias soluções: uma carta de navegador, um voucher
presente para um "Cruzeiro Romântico", um aluguer de veleiro
com skipper para um passeio em família, o nosso sistema de uso
partilhado para skippers experientes ou um evento empresarial
com objectivos de teambuilding.

Escola de Vela • Cartas de Navegador • Member's Club • Experiências • Aluguer • Eventos • Loja

Porto de Recreio de Oeiras - Loja C9
Estrada Marginal • Praia da Torre • 2780-267 Oeiras • Portugal
+351 21 099 53 20 • +351 91 575 96 00
info@westcoast.pt • www.westcoast.pt

RNAAT-62/2010
04/EFNR/2012

West Coast • Lisbon Sailing Centre

folheto azul (2018)_folheto 1.5 21/02/2019 11:29 Página 2

QUEM SOMOS
Queremos que todos os que navegam
connosco possam usufruir da melhor
experiência e formação possíveis, de atenção particular às suas necessidades individuais e de barcos com um nível de qualidade e equipamento superiores. Escolher
a West Coast é também escolher um operador que se preocupa com a sua segurança e que supera os requisitos legais para
formação e operação marítimo-turística.

ALUGUER | CHARTER
Com skipper, de meio-dia a 1 semana,
existem diversas opções para alugar um
barco. Passar 1 dia com família e amigos,
uma festa de aniversário ou despedida de
solteiros - alugar um veleiro ou semi-rígido é a certeza de um dia diferente e inesquecível para qualquer grupo.

EVENTOS

EXPERIÊNCIAS

ESCOLA DE VELA
Somos a primeira escola de vela certificada pela Royal Yachting Association (RYA)
na região de Lisboa. Oferecemos todos os
cursos do sistema de certificação à vela
(Sail Training Scheme de Start Yachting a
Yachmaster Offshore) e até Powerboat
Level 2 do esquema a motor (Powerboat
Scheme). O melhor esquema de certificação à vela e a motor do mundo disponível
a partir de Oeiras. Leccionamos ainda os
cursos teóricos de navegação de suporte
ao cursos práticos: RYA Essential
Navigation and Seamanship, RYA Day
Skipper Shorebased e RYA Yachtmaster
Shorebased, em regime presencial ou
online.
À sua disposição tem ainda todos os cursos teóricos e módulos de especialização
como por exemplo RYA VHF-SRC, RYA
Prof. Practises and Responsibilities, RYA
First Aid, RYA Radar.

CARTAS DE NAVEGADOR
Estes cursos conduzem a uma certificação legal (carta) e têm uma forte componente de aprendizagem em sala, seguida
de exame final. Marinheiro, Patrão Local
, Patrão de Costa, Patrão de Alto Mar ou
VHF são alguns dos níveis de competência que pode adquirir.

Para eventos empresariais propomos
diversas soluções desde Teambuilding
(desenvolvimento do trabalho de equipa, comunicação, coaching a bordo) e
forte orientação para a formação outdoor a opções mais orientadas para o lazer
(premiação, incentivos a colaboradores
ou clientes).

Uma forma simples de velejar: "Baptismo
de Vela", "Cruzeiro Romântico", "Learn to
Sail" ou “Volta ao Bugio” são algumas das
opções que variam de 2 horas a um dia
completo a navegar. As nossas Experiências estão disponíveis em formato
voucher com Caixa Presente, ideal para
uma oferta única e inesquecível.

Uma equipa profissional que o apoiará
em todos os momentos da organização
do seu evento quer seja uma pequena
equipa de trabalho quer seja um grupo
de grandes dimensões.

MEMBER’S CLUB
O Member's Club é a fórmula racional de
ter barco! Tem à sua disposição um
veleiro em permanência por um preço
idêntico ao custo de marina. Este sistema
de uso partilhado é uma proposta inovadora que lhe permite ter barco sem
custos fixos associados ou necessidade
de financiamento.

Os nossos skippers do Member's Club disfrutam de mais tempo a navegar, menos
preocupações e menos custos.

LOJA NÁUTICA
Nas nossas instalações de apoio no Porto
de Recreio de Oeiras encontra ainda
uma loja com equipamento náutico,
livraria e diversos serviços de apoio à
náutica de recreio.

