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FISH

LAND & SEA
Fotos: Divulgação

Pioneiro no mercado, o Fish PRO 
é uma combinação de emoção, 
versatilidade e paixão, destinado 
aos amantes da pesca esportiva, 
possibilitando a exploração de locais 
que antes pareciam inacessíveis 
a embarcações tradicionais, 
permitindo uma experiência única 
onde você vai vivenciar uma 
pescaria como nunca antes.

O Fish PRO 170 2020 traz nova 
motorização Rotax 1630 ACE, com 
170 hp e tanque de combustível 
com capacidade para 70 litros 
garantindo mais autonomia. Um 
jet projetado especialmente para 
pesca, com inúmeros equipamentos 
e acessórios. Dotado de plataforma, 
mais estável, o Fish PRO conta com 
assento especial para pesca, apoios 
inclinados para os pés, sonar e fish 
finder Garmin Echomap Plus 62, 
caixa térmica, suportes para varas, 
modo corrico e muito mais.

A PESCA 
ESPORTIVA

EM POTÊNCIA 
MÁXIMA

CASCO ESTÁVEL
E PREVISÍVEL

ASSENTO 
PARA PESCA

MANTENHA 
SEUS PEIXES 
FRESCOS

O casco ideal para a 
pesca foi projetado 
para garantir a 
confiança durante 
a pilotagem em 
águas agitadas e 
uma estabilidade 
inigualável em 
repouso.

Projetado para facilitar a 
transição da posição de 
pilotagem para a posição de 
pesca. Otimizado para pescar 
de lado, com maior estabilidade 
lateral quando combinado com 
os apoios em ângulo para os pés.

Uma resistente caixa 
térmica de 51 litros (13,5 gal.) 
especialmente concebida 
para a pesca, com uma 
superfície de trabalho 
rebaixada, quatro inovadores 
suportes de varas com 
posicionamento configurável, 
encaixes para pesca de 
corrico e armazenamento de 
equipamentos e iscas. g

PRO
Motor
Rotax 1630 ACE - 170 hp
Capacidade de combustível
70 L (18,5 gal.)
Capacidade armazenamento
Um Total de 98,9 L (26,1 gal.)
Capacidade de passageiros
3 passageiros
Material do casco
Fibra de Vidro
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Visitar o arquipélago de Ilhabe-
la é conhecer e desfrutar de um 
dos pontos mais bonitos do litoral 
brasileiro. Com 83% de sua área 
preservada pelo Parque Estadu-
al de Ilhabela, a cidade abriga a 
maior reserva de Mata Atlântica do 
planeta. Sinônimo de flora exube-
rante e fauna rica em diversidade, 
a beleza local é completada por 
suas 42 praias de diferentes estilos 
e cachoeiras abundantes.

Sua história, rica em lendas de 
piratas e corsários, é remeti-
da aos engenhos de pinga que 

• Mais de 40 praias
  paradisíacas 
• Prática de esportes como
  kite surf, wind surf, canoa
  havaiana, stand up paddle,
  caiaque e ciclismo 
• Birdwatching 
• Ecoturismo 
• Turismo náutico 
• Circuito gastronômico 
• Arte, cultura e história

ILHABELA
De segunda a quinta, é ainda melhor!

existiam no município até o final 
do século XIX. Hoje, destino 
turístico consolidado, Ilhabela é 
reconhecida internacionalmen-
te pelos seus eventos náuticos, 
como a Semana Internacional de 
Vela de Ilhabela, maior evento 
de vela da América Latina.

Para completar a magia da cidade, 
charmosa e variada rede hoteleira 
oferece conforto acima da média. 
A farta gastronomia de alto padrão, 
bem como uma movimentada e 
musical vida noturna, aliada ao cli-
ma tropical e redutos paradisíacos, 

fazem de Ilhabela um destino para 
o ano inteiro.

Imagine agora desfrutar de tudo 
que Ilhabela oferece de segunda 
a quinta com a possibilidade de 
conciliar trabalho e lazer. Pode 
até mergulhar e fazer uma trilha 
entre uma reunião e outra.

Ilhabela
é paraíso
para todas
as tribos.

INFORME
PUBLICITÁRIO

O que fazer 
em Ilhabela, 
beleza por 
todos os lados!
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Na Vila, como é chamado o Centro 
Histórico de Ilhabela, há uma pequena 
praia que fica visível apenas em períodos 
de maré baixa. Ao lado do pier por 
onde desembarcam turistas de navios 
transatlânticos de cruzeiro, a pequena 
faixa de areia em frente à mureta de pedra 
é frequentada por quem quer se refrescar 
rapidamente ou, simplesmente, assistir a 
um belo pôr do sol no entardecer.

Casar em uma ilha traz sorte 
e prosperidade à união, diz a 
crença popular. Foi por isso que 
as ilhas do Havaí, do Caribe, do 
Tahiti e de Madagascar ficaram 
famosas. No Brasil, os casais são 
ainda mais sortudos, pois não 
precisam ir tão longe: todos os 
anos, Ilhabela realiza centenas 
de casamentos. Pé na areia, vista 
para o mar, clube de praia, sobre 
as ondas, fazenda centenária. São 
diversas opções de cerimônias 
que, aliadas à alta gastronomia e 

CASAR NA ILHA, 

HISTÓRIA E CULTURA

PRAIA

FESTA DE
SÃO BENEDITO

Prefira fazer sua cerimônia 
durante a baixa temporada, 
quando as estradas estão 

mais vazias e há mais 
acomodações livres para 

os convidados. Vai ser 
inesquecível!

PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE
A Prefeitura Municipal de 

Ilhabela, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico 
e do Turismo investe em mais 
uma modalidade a fim de ampliar 
as opções para os visitantes. Para 
isso, focou na capacitação de 40 
guias para contar a rica história 
de Ilhabela. Os roteiros englobam 
o Centro Histórico da Vila, a 
Fazenda Engenho D’água e a 
Fazenda Engenho da Toca.  

O PARAÍSO DO AMOR

à decoração sofisticada, fazem 
da ilha uma paisagem única, uma 
moldura especial para registrar 
o eterno final feliz. E o início de 
uma nova vida.

Duzentos quilômetros separam 
Ilhabela da capital paulista. E 
unem noivos apaixonados pela 
natureza. Na ilha, as cerimônias 
são emolduradas por dias 
ensolarados, noites estreladas 
e uma das maiores reservas 
de Mata Atlântica do planeta, 
repleta de praias e cachoeiras.

Vila (Centro Histórico) CASAMENTEIRO

INFORME
PUBLICITÁRIO

CONSELHO DE

Uma das maiores manifestações culturais e 
folclóricas do arquipélago. Nessa festa são resgatadas 
a cultura caiçara com muitas atrações mas a principal 
delas é a congada da festa de São Benedito, um 
evento com 200 anos de tradição e devoção caiçara.


