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1. Introdución 
 

O grupo Área Santiago pon a disposición dos visitantes unha carteira de guías/acompañantes 

que poden acompañarte nas túas xornadas de pesca.  

Os guías/acompañantes de pesca de Área Santiago son expertos pescadores, coñecedores do 

río e a súa contorna, amantes da pesca e respectuosos coa natureza. Transmitiranche os seus 

coñecementos de pesca, e amosarache os lugares onde practicala en Área Santiago, a filosofía 

do respecto ao medio e a contribuír á preservación do mesmo.  

Se contratas este servizo, o guía/acompañante de pesca te acompañará a unha zona de pesca 

da súa influencia, onde se dean as condicións idóneas para levar a cabo a actividade e te 

aconsellará sobre os materiais e técnicas de pesca máis axeitadas segundo a zona de río e as 

condicións imperantes no momento da práctica. Adaptarase ás túas necesidades e nivel, e 

garantirá en todo momento a túa seguridade. 

 

Cómpre diferenciar dous tipos de servizos: 
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2. Guía de pesca 

Acompañamento moi individualizado poñendo como máximo de pescadores por guía un número 

de 2-3. Inclúe servizo indivualizado de asesoramento, aconsellando e propoñendo solucións 

técnicas durante as xornadas de pesca.  

O guía deberá desprazarse coa persoa interesada a unha zona de pesca onde se dean as 

condicións idóneas para levar a cabo a actividade, cada zona de pesca será apta ou non 

segundo as condicións  meteorolóxicas, deberá anticiparse a diferentes condicións cambiantes 

para que a guía sexa o máis frutífera e satisfactoria para o cliente.  Aconsellará sobre materiais e 

técnicas de pesca máis axeitadas segundo  a zona do río e as condicións imperantes no 

momento da práctica. 

O guía de pesca de Área Santiago deberá adaptarse ás necesidades e nivel do cliente, e garantir 

en todo momento a seguridade do mesmo. 

 

 

Servizos incluídos: 

 Coordinar co aloxamento o asesoramento e xestión, no seu caso do trámite de permisos e 
licenzas, así coma a concreción do servizo a realizar. 

 Coordinar co aloxamento o punto de encontro co cliente. 

 Dispoñer do material necesario para o desenvolvemento da xornada de pesca. 

 Comunicación co cliente para contar coa información básica do mesmo e as súas 
necesidades. Antes do inicio do servizo de guía de pesca, o guía de pesca se porá en 
contacto co cliente co fin de concretar a definición do servizo específico, lugares de pesca 
incluídos e tempo de duración do mesmo, condicións para o desprazamento, vixiando o 
cumprimento das normas de seguridade, así como as premisas de conservación do medio 
natural. 

 Asesorar ao cliente durante a práctica da pesca en canto a técnicas, engados, materiais, 
zonas, etc. 

 Chegar con anticipación ao lugar ou punto de encontro. 

 Facer as coordinacións necesarias con outros guías se fose necesario. 

 Responsabilizarse da coordinación, recepción, asistencia, condución, información e 
animación dos clientes. 

 Conducir a guía de pesca, o cal implica un coñecemento teórico e práctico do espazo físico e 
das características da contorna, así como das técnicas más axeitadas para realizar a pesca 
no lugar escollido en cada momento. 

 Brindar a información necesaria sobre os ríos e especies que o habitan. 

 Asistencia e asesoramento ao cliente en canto aos recursos turísticos de Área Santiago. 
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Tarifas: 

GUÍA DE PESCA XORNADA COMPLETA   

Unha persoa 130€ Dúas persoas 200€ (3ª persoa 80€+) 

SEGUNDO DÍA E SEGUINTES   

Unha persoa 100€ Dúas persoas 170€ (3ª persoa 60€+) 

INCLÚE:   

- Desprazamentos 

- Xornada de pesca de 8 horas   

- Posibilidade de incluír comida e bebida (picnic a carón do pesqueiro)+ 20€ día 

- Posibilidade de alugar o equipo de pesca   

NON  INCLÚE:   

Permisos nin licenzas (para a tramitación é necesaria a documentación con 10 días de antelación) 

  

GUÍA DE PESCA ½ XORNADA   

Unha persoa 65€ Dúas persoas 100€ (3ª persoa 50€+) 

SEGUNDO DÍA E SEGUINTES   

Unha persoa 65€ Dúas persoas 100€ (3ª persoa 50€+) 

INCLÚE:   

- Desprazamentos 

- Xornada de pesca de 5 horas   

- Posibilidade de incluír comida e bebida (picnic a carón do pesqueiro) +20€ día 

- Posibilidade  de alugar o equipo de pesca   

NON INCLÚE:   

Permisos nin licenzas (para a tramitación é necesaria a documentación con 10 días de antelación) 
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3. Acompañante de pesca 
 

Acompañamento a un grupo de pescadores (4 ou mais) ó río. Ao ter un número de pescadores 

ao cargo dun mesmo acompañante, non se presta servizo de asesoramento individualizado, 

senón que se trata de transportar aos pescadores ás zonas de pesca, aportando datos básicos 

de pesca.  

O acompañante deberá desprazarse coas  persoas interesadas a unha zona de pesca onde se 

dean as condicións idóneas para levar a cabo a actividade, cada zona de pesca será apta ou 

non segundo as condicións  meteorolóxicas, deberá anticiparse a diferentes condicións 

cambiantes para que a xornada de pesca sexa o máis frutífera e satisfactoria para o cliente.   

 

O acompañante de pesca de Área Santiago deberá adaptarse ás necesidades e nivel dos 

clientes, e garantir en todo momento a seguridade dos mesmos. 

Servizos incluídos: 

 Coordinar co aloxamento o asesoramento e xestión, no seu caso do trámite de permisos e 
licenzas, así coma a concreción do servizo a realizar. 

 Coordinar co aloxamento o punto de encontro co cliente. 

 Comunicación co cliente para contar coa información básica do mesmo e as súas 
necesidades. Antes do inicio do servizo de acompañamento de pesca, o acompañante de 
pesca poráse en contacto co cliente co fin de concretar a definición do servizo específico, 
lugares de pesca incluídos e tempo de duración do mesmo, condicións para o 
desprazamento, vixiando o cumprimento das normas de seguridade, así como as premisas de 
conservación do medio natural. 

 Chegar con anticipación ao lugar ou punto de encontro. 

 Facer as coordinacións necesarias con outros acompañantes se fose necesario. 

 Responsabilizarse da coordinación, recepción, asistencia, condución, información e 
animación dos clientes. 

 Conducir o acompañamento de pesca, o cal implica un coñecemento teórico e práctico do 
espazo físico e das características da contorna, así como das técnicas más axeitadas para 
realizar a pesca no lugar escollido en cada momento. 

 Brindar a información necesaria sobre os ríos e especies que o habitan. 

 Asistencia e asesoramento ao cliente en canto aos recursos turísticos de Área Santiago. 
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Tarifas: 

ACOMPAÑAMENTO DE PESCA XORNADA COMPLETA   

Mínimo catro persoas 200€ (cada persoa a maiores +40€) 

SEGUNDO DÍA E SEGUINTES   

150€ (cada persoa a maiores +30€) 

INCLÚE:   

- Desprazamentos 

- Xornada de pesca de 8 horas   

- Posibilidade  de incluír comida e bebida (picnic a carón do pesqueiro) +30€ día 

- Posibilidade de alugar  o equipo de pesca   

NON  INCLÚE:   

Permisos nin licenzas  (para a  tramitación é  necesaria a documentación con 10 días de antelación) 

  

ACOMPAÑAMENTO DE PESCA ½ XORNADA   

Mínimo catro persoas 130€ (cada persoa a maiores +30€) 

SEGUNDO DÍA E SEGUINTES   

Unha persoa 100€ (cada persoa a maiores +20€) 

INCLÚE:   

- Desprazamentos 

- Xornada de pesca de 5 horas   

- Posibilidade de incluír comida e  bebida (picnic a carón do pesqueiro) +30€ día 

- Posibilidade  de alugar o equipo de pesca   

NON INCLÚE:   

Permisos nin licenzas (para  a tramitación é  necesaria  a documentación con 10 días de antelación) 

 


