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Passatempo para os visitantes 

O vencedor ganha um pneumático Plastimo ,basta comparecer ao stand do Grupo Siroco e criar uma frase a dizer : 

Porque merece ganhar este Pneumático! 

Workshop de Segurança a Bordo no dia 9 Abril as 18 hs no auditório com abertura de balsa e de coletes e varias 

dicas para a utilização da sua embarcação com a maior segurança possível. Formador Comandante Martins da 

Cruz. 

Apresentação de algumas novidades para 2016: 

Catálogo em português com novidades e lançamentos a preços especiais tais como nova gama de roupa e bolsa 

para mar XM da Plastimo ,linha Star Brite,nova gama da Sonda Deeper, gama de colas Dr Sails, Sika, binóculos com 

Bussola Talamex  

www.siroco-equipamentos.pt  

 

Sea Way 

Para comemorar o seu 10º aniversário, a Sea Way decidiu renovar a sua imagem. 

Uma imagem de prestígio e requinte conquistado ao longo destes anos pelo padrão Gold nos serviços e com as 45 

unidades vendidas de Lagoons novos nos tamanhos 38 a 63 pés. 

O novo logotipo reforça o posicionamento da marca para o mercado nacional e o reconhecimento no mercado 

internacional. 

www.seaway.pt  

 

Sea Sky Portugal Charter 

Nova empresa do Grupo Siroco especializada em Charter. Visando o Mercado Nacional e o Internacional, 

apresenta programas variados e personalizados à medida  

dos seus clientes com uma oferta diversificada de barcos: catamarans Lagoon, veleiros e barcos a motor de médio 

e grande porte. 

Sob o slogan: A Premium Choice, o Grupo Siroco com uma vasta experiência neste setor escolheu a Nauticampo 

para ser o palco do lançamento da nova empresa: Sea Sky - Portugal Charter 

www.seaskycharter.com 

 

Siroco Yacht Brokers  

Com uma imagem recentemente renovada e a expansão para o Douro, A Siroco Yacht Brokers reforça a sua 

posição de liderança do mercado nacional. 

Com mais de 20 anos de experiência e uma oferta cerca de 400 embarcações à vela e a motor, a Siroco é uma 

empresa de referência no mercado nacional e internacional pelo 

seu profissionalismo, conhecimento técnico  e padrão Gold nos seus serviços. 

www.siroco-nautica.pt 

 


