PESCÓDROMO DE LAVOS E VIVEIROS
REGIÃO: CENTRO DE PORTUGAL
LOCALIDADES: LAVOS- FIGUEIRA DA FOZ
O pescódromo, localizado em Armazéns de Lavos (Freguesia
de Lavos), concelho da Figueira da Foz, entre o esteiro e o
braço sul do Rio Mondego, em pleno Salgado, a poucos
minutos da cidade e das suas praias, a escassos quilómetros
da A14 e da A17 e a cerca de 500metros do Museu do Sal. O
pescódromo apresenta-se como um espaço de animação
surpreendente, inovador e de elevado potencial.

MAPA: Região Centro - LITORAL NORTE - PORTUGAL

Morada: Rua da Voltinha, Armazéns de Lavos, 3080-390 Figueira da Foz, Portugal
Localidade: Lavos, Armazéns
Concelho Figueira da Foz

SERVIÇOS:
 Pesca desportiva de cana com e sem carreto (fundo, meio
fundo e superfície)
 Degustação do próprio pescado no local através da Auto
confecção ou encomenda do serviço
 Apoio-iniciação à actividade de pesca
 Aluguer, empréstimo, venda de materiais, equipamentos, iscos
e engodos
 Escola de Pesca
 Esplanada e serviço exclusivo de cafetaria e pequenas refeições
 Poderão ainda ser promovidas outras actividades pontuais,
como por exemplo, concursos de pesca, radiomodelismo,
convívios

(grupos,

empresas,

aniversário, formação, etc.

instituições),

festas

de

TABELA DE PREÇOS:

ESPÉCIES:
O peixe disponível para pesca terá diversas proveniências:
por um lado, o que é captado conjuntamente com a
admissão de água através do braço sul do Rio Mondego; por
outro, o que é produzido nos viveiros contíguos da
Nasharyba e que será regularmente transferido para o
Pescódromo e, por último, o que pelas suas características e
adequação à finalidade, vier a ser adquirido noutras
explorações nacionais e estrangeiras.
As principais espécies serão a dourada, robalo, linguado,
seriola, sargo e tainha, mas espécies como o dourado, a
corvina, o pargo e o rodovalho, entre outras, poderão
igualmente vir a ser introduzidas.

RECEPÇÃO/LOJA:
60m2 | Recepção (atendimento) e Loja (venda e/ou aluguer
de materiais, equipamentos, iscos e engodos de pesca)
PLATAFORMA:
30 Plataformas de madeira, com capacidade para dois pescadores
cada (dois bancos-baú, recipiente de lixo e bóia de salvamento, de
entre as quais, 10 com iluminação aérea específica e para a água).
ARMAZÉNS MULTIUSOS:
100m2 | Armazém Multiusos - apoio e utilização de clientes e
acompanhantes (wc, balneário, cozinha e sala de refeições,
esplanada, churrasqueira)
ÁREA:
Vedação própria, áreas de estacionamento, wireless, iluminação
aérea geral, sistema de videovigilância, dispositivo de controlo e
monitorização da qualidade da água do lago (30.000m2,
90.000m3) e do rio e embarcação de apoio com motor eléctrico.

HORÁRIO:
Das 08H às 20H

CONTACTOS:
Rua da Voltinha, Armazéns de Lavos
3080-390 Figueira da Foz, Portugal

geral@pescodromolavos.pt
+351 963 725 104

