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O
 m

ais fino resort boutique 
                 de pesca do m

undo

Pacotes com
 tudo incluso, inclusive transfer.



Transporte
A partir do m

om
ento que você chega ao Aeroporto 

Internacional de Tocum
en, Cidade do Panam

á, pode 
perceber tudo o que o nosso país sim

boliza, tendo com
o 

destaque o Panam
á Big G

am
e Fishing Club! 

Você será recepcionado pessoalm
ente no desem

barque, 
pela equipe da Im

igração e levado para um
a sala VIP, para 

desfrutar de um
 coquetel enquanto sua bagagem

 estará 
sendo coletada. Após isto, você será conduzido para o 
Aeroporto de Albrook, registrando o vôo para a cidade de 
D

avid. N
esta cidade, você vai  ser levado para o clube por 

um
 dos m

em
bros da nossa equipe. Tratam

ento (de quali-
dade) VIP por  todo o percurso.

Pesca
Localizada na Ilha de Boca Brava, província de Chiriquí, o 
Clube está envolto por algum

as das m
elhores áreas de 

pesca do m
undo, tais com

o: H
annibal Bank, Ilha Coiba, 

M
ontuoso e m

uitas outras partes das ilhas ao longo do 
entorno. A pesca é boa durante o ano e as espécies de 
peixes 

costeiros 
e 

m
arinhos 

incluem
 

M
arlim

-Preto, 
M

arlim
-Azul, Atúm

, Peixe Vela (Sailfhish) W
ahoo, M

ahi 
M

ahi, Pargo Colorado, Pargo Jilguero, Pargo-Am
arelo, 

Peixe G
alho, D

ourado, Jurel, Cojinua, Bonito e Serra.

Acom
odações

N
osso clube tem

 um
a espetacular  vista para o oceano 

Pacífico e para asilhas. O
 clube conta com

 os serviços  de 
TV com

 tela LED
 de 55  polegadas, Blue-Ray; um

 centro de 
negócios com

 com
putadores e equipam

entos da Apple, 
im

pressoras, scanner, fax e copiadoras. Todo esse m
aterial 

estará disponível para nossos hóspedes.D
a cozinha o chef 

irá tentá-lo com
 um

a fascinante variedade de deliciosos 
pratos, incluíndo o seu “peixe do dia”, oferecendo-lhe um

a 
variedade de pratos frescos e m

aravilhosos para todos os 
gostos.

D
epois de um

 dia de pesca, nós convidam
os você a relaxar 

em
 nossa piscina e ver a ação de seu dia de aventura na TV 

de 55 polegadas localizada atrás do bar. M
uita atenção 

para não perder o m
agnífico por do sol da torre de vigilân-

cia, com
 altura acim

a do clube.N
ossas Pousadas de 55m

2 
têm

 sido especialm
ente decoradas com

 bom
 gosto e 

conta com
 um

 banheiro adicional na suíte, um
a Sm

art Tv 
de 46 polegadas LED

; Sistem
a W

i Fi com
  conector de 

IPO
D

; Blue-Ray; M
inibar, chá, café e um

 cofre de segu-
rança.

Trev Goudy Pesca apresentador n º 1 , da NBC  M
ONTERFISH

“Foi a m
elhor pesca que eu vi em

 m
ais de 10 anos. O

nde m
ais 

você pode fisgar 4 M
arlin azul às 09:00 da m

anhã, e logo 
após 100/130 kg de atum

 de barbatana am
arela em

 plugs 
topw

ater, tudo em
 um

 único dia! Em
 todas as m

inhas 
viagens, em

 todo o m
undo, eu nunca vi equipes que 

trabalham
 tão duro e perm

anecem
 em

 um
 espírito de am

iza-
de e alegria.”

Tony Pena - Escritor e Fotógrafo da Natureza  EL ROVING ANLER

"Eu já visitei 19 países e inúm
eras visitas a abrigos rudim

en-
tares e alojam

ento para os ricos e fam
osos. Tenho que dizer 

que fiquei im
pressionado e "cativado" pelos proprietários, 

pessoal, instalações, com
ida e atividades do “Panam

á Big 
gam

e Fishing Club.” "

Jim
 Scarlata - Pescador Internacional e Professor 

"Só um
a coisa ruim

 com
 a m

inha estadia no “Panam
á Big 

Gam
e Fishing Club”...não foi tem

po suficiente! Estiveram
 ao 

redor do m
undo e visto m

uitas cham
adas viagens de pesca. 

M
as isto é com

o um
a clasificacão de 5 estrelas. .... é a m

elhor. 

2012 e 2013 Tripadvisor Certificado de Excelência;
2013 A M

elhor Pesca Posada Am
érica Centre Bluew

ater Revista
2013 La Posada N

o 1 Am
erican Continete Florida Sport Fishing Revista;

2013 The Best Inn Southern Angler Fishing M
undo

2014 Escolhido pela revista G
uy M

agazine com
o Resort Boutique n 1 na Am

erica Central.


