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BENEFÍCIOS

• Costs locked in upfront, no hidden extras
• No depreciation and no major capital outlay normally associated with 
purchasing a boat  to worry about
• Running costs including mooring, insurance and maintenance are 
covered by SW Club
• Best value for money
• Professionally managed and serviced boats with " walk on walk off '' 
service
• Great location on the Western Algarve - Marina de Lagos
• Friendly and professional service
• RYA Training provided if necessary
• Various Family Memberships available
• Refueling service available
• Toys Available like skis, wakeboard or ringo
• Skipper / Instructor available

• Custos fixos, sem surpresas desagradáveis
• Sem desvalorização e sem necessidade de grande investimento de 
capital normalmente associado à compra de embarcação
• Despesas de marina, seguro e manutenção asseguradas por SWClub
• Melhor relação preço / qualidade
• Barcos mantidos por profissionais com serviço “chave na mão”
• Excelente localização no Sudoeste Algarvio • Marina de Lagos
• Serviço profissional e personalizado
• Formação RYA disponível se necessário
• Vários pacotes SWClub para subscrição disponíveis
• Serviço de reabastecimento disponível
• Vários extras disponíveis como skis, wakeboard e bóia para reboque
• Skipper / Instrutor disponível

Skis
Skis

Wakeboard
Wakeboard

Ringo
Bóia de reboque

Dinghy w/ outboard
Auxiliar c/ motor

Skipper / Instructor
Skipper / Instrutor

RYA PB Training
Formação PB RYA

Bed linen / cabin
Roupa cama / cabine

Refueling
Abastecimento

Convertion 1/2 day
Conversão 1/2 dia

EXTRAS
EXTRAS

POINTS
PONTOS

5

8

4

30

40

130

14

3

40% discount
Desconto 40%

Extras
Extras

To further enhance your day-to-day experience with us, we can provide 
extra toys and services, also deductable from your package points. All the 
extra gear and services will be made available on the reservation.

Para melhorar a sua experiência do dia-a-dia com o SWClub, podemos 
fornecer equipamento e serviços extras, também dedutíveis dos seus 
pontos do pacote. Este equipamento e serviços extra serão disponibilizado 
no acto da reserva.



Affordable, hassle-free boating solution
Soluções à sua medida e sem qualquer 
constrangimento

CONCEPT: Southwest Charters is willing to provide their usual and new 
clients a new way to enjoy the Algarve's sea in style. Either you are a skilled 
sailor who is just fed up with the responsibility that comes with owning a 
boat or a complete beginner who just wants to visit and see the Algarve 
coastline in fast and fun boats, Southwest Club will provide the solution and 
necessary training to accommodate all levels and members.

No experience is not a problem! Within two days we provide the necessary 
training through the RYA to make you able to skipper these amazing power-
boats safely and skilfully. If you want to learn how to handle a sailing yacht 
it may take a bit longer, but it’s possible to do it in two weeks.

SWClub enables everyone to step into the world of boating through an 
annual subscription. Members receive an allocation of points, which they 
exchange for days in one of our luxurious sailing yachts or powerboats, and 
enjoy more days and more time in the water. The annual subscription is paid 
up front, so over and beyond the subscription fee you pay absolutely 
nothing.

The boats are maintained by SWC professional staff, which ensures that your 
boat is going to be ready and in pristine conditions when you come down to 
sail away. SWClub primer objective is to provide the members more time in 
the water enjoying the sea, leaving out all the hassles of boating like 
mooring fees, maintenance, insurance, tax, and repairs. Sound impossible… 
well it’s not!!! Leave the hard work to us! 

CONCEITO: A SWC pretende proporcionar aos seus clientes, habituais e 
novos, uma nova forma de usufruir do mar no Algarve. Quer seja um experi-
ente velejador farto dos encargos inerentes à propriedade de um barco, ou 
um principiante no mundo náutico que apenas queira visitar a costa algarvia 
em embarcações rápidas e divertidas, SWClub é a solução adequada para 
todos os gostos e membros.

Se não tem experiência não há qualquer problema, pois em dois dias podem-
os dar-lhe a formação através do curso reconhecido pela RYA, que lhe 
permite manobrar estes incríveis barcos a motor com a maior confiança e 
destreza. Se optar por um veleiro a formação será um pouco mais prolonga-
da, mas é possível em duas semanas.

SWClub permite a todos entrar no mundo da náutica através de uma quota 
anual que se converte em pontos. Os pontos serão trocados por dias de 
utilização nos nossos luxuosos veleiros ou semí-rigidos podendo assim, 
usufruir de mais dias na água. A quota é paga inicialmente e garantimos que 
para além dessa quota não há qualquer pagamento adicional nem surpresas 
desagradáveis.

As embarcações são mantidas profissionalmente pelo staff da SWC, pelo que 
apenas terá de se preocupar com a escolha do itinerário. 

O principal objectivo da SWC é maximizar o seu tempo na água, evitando as 
preocupações de possuir um barco como: despesas de marina, manutenção, 
seguros, licenças, impostos... Parece impossível mas não é! Deixe todo o trabalho 
para nós! 

How can SWClub work for you… 
Como é que o SWClub lhe satisfaz… 
Most boats are used only for a few weeks per year, sitting in the marina for the 
rest of the year, costing both time and money to the owner. This represents a 
huge amount of money and diverts people from owning a boat and going out to 
sea.

By joining SWClub, the members have the opportunity to use our boats for the 
period of time they choose (and need) without the time and money consuming 
activities that come with boat ownership. In sum, the costs are fixed and much 
more reduced and the time spent on the water is maximized.

From as little as €2,700, each member is allocated points. These points are then 
exchanged for days in one of our Power Boats RIBs (Rigid Inflatable Boats) or 
Sailing Yachts.

A maioria dos barcos de recreio é utilizada pelos seus donos em média 3 a 4 
semanas por ano. Isto faz com que os donos das embarcações se vejam a braços 
com contas anuais bastante avultadas.

Ao aderir a um dos nossos pacotes de membro tem a oportunidade de usufruir de 
um barco pelos dias que desejar (e que realmente precisa!), com custos fixos 
muito reduzidos.

A partir de €2700, cada membro tem ao seu dispor pontos. Esses pontos serão 
trocados por dias de utilização nos nossos semí-rigidos ou veleiros.

What are my options when joining SWClub?
Quais são as minhas opões para aderir a SWClub?
SWClub is presented in the following options/packages: Gold & Platinum

• Platinum Membership – 1800 Points = €4,350*
• Gold Membership – 900 Points = €2,700*

*All Prices inclusive of VAT

There is a simple booking procedure and most importantly, due to a strict 
limitation of members per boat, they very rarely are all reserved even in the peak 
season, so decisions can be made the day before.

A SWClub disponibiliza as seguintes opções/pacotes: Gold & Platinum
• Subscrição Platinum – 1800 Pontos = €4,350*
• Subscrição Gold – 900 Pontos = €2,700*

*Todos os preços incluem IVA

Reservar é muito simples. Para fazer a sua reserva, basta contactar-nos no dia 
anterior, por email ou por telefone.

The seasons are as follows:
As épocas são as seguintes:

High Season - July & August;   Low Season - Any other month.
Época Alta - Julho & Agosto;  Época Baixa - Todos os outros meses.

High Season
Época Alta

Capelli
Tempest

570

76 89 92 105 117

66 78 83 83 95

Capelli
Tempest

626

Capelli
Tempest

690

Bavaria
Cruiser

32

Elan
Impression

384

Low Season
Época Baixa

Points per day
Pontos por dia

You never lose out if you don’t use all your points during your membership as 
they will still be available on the following year.

Se não utilizar todos os pontos, não tem qualquer problema pois pode sempre 
usufruir dos pontos restantes no ano seguinte.

Joining SWClub vs. Buying your own boat
Adesão ao SWClub vs. Aquisição do seu próprio barco
Below is a table showing calculating in joining SWClub for three years and 
buying exactly the same boat (Capelli Tempest 626) and selling it after three 
years.

Em baixo está uma tabela que demonstra o quanto poupa em aderir ao SWClub 
por três anos em relação à aquisição do mesmo barco (Capelli Tempest 626) e 
vendê-lo ao final de três anos.

The above table is in EUR (€)
A tabela acima está em EUR (€)

Total cost over 3 years in buying the boat, paying fees for 3 years and then 
selling it for 62.5% of the original purchase price = €30,000 Euros.

Total cost of being a member of SWClub for 3 years including VAT, is €13,050* 
which is a 65,25% saving.

*The above price is based on SWClub Platinum Membership

Custo total ao longo de três anos na aquisição do barco, e todos os custos 
associados e depois vendê-lo 62.5% do valor de compra =€30,000 Euros.

Custo total de ser membro do SWClub por 3 anos com IVA incluído é de 
€13,050* que representa uma poupança de 65,25%.

*O preço acima é calculado com base na subscrição do pacote SWClub 
Platinum.

Purchase & Selling
Compra & Venda

Private

40,000

1,000

SWClub

Maintenance
Manutenção

Private SWClub Private SWClub

Insurance
Seguro

Mooring
Marina

Winter Storage
Doca Seca

Annual Fee
Quota Anual

Total

1st Year
1º Ano

2nd Year
2º Ano

3rd Year
3º Ano

400

1,800

1,800

45,000

400

4,350

4,350

1,000

1,800

1,800

4,350 4,350

5,000 4,350 4,350-20,000

1,000

400

1,800

1,800

-25,000

Are there any other costs to be considered?
Que outros custos estão associados à utilização dos 
barcos?
Over the low cost for the annual membership, there is a security deposit of 
1.500€, which will be returned at the end of the contract. This is the 
maximum amount charged to a member in case of accident.

The fuel costs are in charge of the member.

Para alem do baixo custo de aluguer dos barcos, cada membro deverá 
entregar um depósito de caução no valor de 1.500€, valor este que será 
devolvido ao membro no término do contrato. Este valor será o montante 
máximo cobrado a um membro em caso de acidente.

Os custos de combustível são a cargo do membro.

Can I split the membership costs with a friend/ 
familiar?
Posso dividir os custos com um amigo/familiar?
SWClub is designed to allow the total costs to be split between several 
people. The days of the package must also be split between the interested 
people.

O programa SWClub está estruturado para permitir que o custo total seja 
repartido por vários interessados, podendo os dias de charter ser repartidos 
também.

Can I pass the rights of usage to another person?
Posso passar os direitos de utilização do barco a outra 
pessoa?
If you want to give days from your package to a friend, the member must be 
always aboard. The person in charge of the boat must comply with all the 
current legislation for operating pleasure craft.

Caso deseje passar os dias para um conhecido, este deverá vir sempre 
acompanhado por si ou bem referenciado. A pessoa responsável tem de 
cumprir com os requisitos legais para o governo de embarcações de recreio.

 

When can I use the boat?
Quando posso utilizar o barco?
The boat will be available during the entire year, however, due to the low 
prices practiced, in August the utilization of the boats are limited as follows:
Gold – 3 days
Platinum - 7 days

You must reserve the days you plan to use the boat by contacting SW 
Charters (email or phone) with a minimum of 2 days in advance.

You will be given access to an online calendar where you can confirm the 
available days of the boat.

O barco estará disponível durante todo o ano, no entanto, devido aos baixos 
preços praticados, durante o mês de Agosto a utilização do barco está 
limitada:
Gold – 3 dias
Platinum - 7 dias

Para reservar os dias de utilização, deverá contactar a SWCharters (por 
email ou telefone) como mínimo de 2 dias de antecedência.

Após a regularização da situação de membro, a SWClub concede-lhe acesso 
ao calendário do barco, onde pode consultar os dias disponíveis.


