
 

PESCA DESPORTIVA NA GUINÉ-BISSAU. PARQUE NACIONAL DE ORANGO. 

DESCRIÇÃO DA VIAGEM 

A pesca no interior do Arquipélago das ilhas Bijagós é simplesmente impressionante. As suas águas, repletas de 

nutrientes, albergam uma grande quantidade de espécies: tarpões gigantes, várias espécies de tubarões grandes, 

xaréus, corvinas, pargos, mantas de diferentes espécies, barracudas, bijupirá e muitas outras espécies de grandes 

peixes e difíceis de encontrar em outros lugares. É, definitivamente, um paraíso para o turismo de pesca. 

Quase todas as modalidades de pesca são praticadas em barcos, com destaque para as do tarpão e do tubarão, que, 

apesar de se praticarem em barco ancorado, são duas modalidades completamente diferentes. A pesca do corrico 

costeiro costuma ser muito produtiva, com abundantes corvinas, barracudas e pargos lucianos ou vermelhos, que 

conseguem acabar com os nossos iscos. 

Os aficionados do spinning, poper e jiging encontram em Guiné-Bissau um paraíso da pesca. As corvinas são um 

dos peixes mais abundantes, com um peso que pode oscilar entre os 5 e os 20 quilos. De salientar que as marés 

altas e as fortes correntes tornam a captura mais resistente, devido à força das presas a evitarem ser apanhadas. 

Existem outras modalidades mais lúdicas, como a pesca a partir da praia, tanto o surfcasting, como o spinning, e a 

pesca em profundidade com isco, que se tivermos a sorte de apanhar um cardume de corvinas é um espetáculo em 

si.  

O Orango Parque Hotel dispõe de várias embarcações de pesca adaptadas ao tamanho do grupo. Com um comprimento de 6 metros e equipadas com motores de popa de 75 H.P. aguentam 

uma velocidade de cruzeiro superior a 20 nós. A maioria dos locais de pesca não estão muito afastados. Os Skippers são guias locais de pesca experientes, que praticam este tipo de pesca há 

muitos anos, conhecendo bem as zonas onde podemos desfrutar destas atividades. 

DATAS DE PARTIDA: 

 Consultar



NOTA: O itinerário e as visitas são suscetíveis de alteração por parte da organização dependendo das condições meteorológicas, horário das marés ou do estado das rotas. 

PREÇOS POR PESSOA 

GRUPO MÍN/MAX: 6/20 VIAJANTES 

Preço Base Consultar 

Complemento Individual Consultar 

Compl. Grupo 6-8 (ambos inclusive) Consultar 

INCLUI: 

 Transfers de/para aeroporto Bissau

 Deslocações internas terrestres e marítimas

 Alojamento com Pensão completa (Bebidas não incluídas)

 Entrada no Parque Nacional e visitas indicadas no itinerário

NÃO INCLUI: 
 Voos internacionais

 Taxas aéreas

 Visto

 Bebidas

 Gorjetas

 Qualquer outra opção não especificada no ponto "INCLUI"




