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POUSADA YOKOHAMA 
PLANURA-MG (RIO GRANDE) 

 

A Pousada Yokohama Pesca e Lazer está localizada às margens do Rio Grande, no município de Panura-

MG, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, à 588 km de Belo Horizonte/MG, um ponto 

estratégico para quem busca lazer e diversidades de peixes, a 10 minutos do RIO PARDO, 22 km do RIO 

UBERABA e RIO SAPUCAÌ, acima da barragem de PORTO COLÔMBIA (Montante). 

 

O local possui excelente estrutura para a pesca do Tucunaré (azul e amarelo), além de dourados, pintados, 

barbados, corvina, piaú, piapara, entre outros… Para você e seu grupo de pescadores elaboramos pacotes 

exclusivos para realizar sua pescaria com conforto, qualidade e segurança. Podemos pescar no Rio Grande – 

Jusante e montante da barragem de Porto Colômbia, Lagos como o Sapecado com estruturas a vista, Rio 

pardo, Rio Uberaba, Porto Colômbia e Lago formado pela barragem de Marimbondo e afluentes. 

 

A Pousada Yokohama Pesca e Lazer tem sido pioneira na pesca de tucunaré e dourado no Rio Grande e 

Rio Pardo. Ao longo dos anos a empresa evoluiu continuamente para oferecer aos nossos clientes as áreas de 

pesca mais produtivas e exclusivas, junto com excelente nível de serviço, instalações, conforto e segurança. 

São diversas espécies de peixes com inestimável valor esportivo para o deleite dos pescadores, com iscas 

naturais, artificiais (Bait casting) e pesca com mosca (fly fishing). Uma variedade que proporciona emoções 

e muitas fisgadas durante o ano inteiro e permite agendar as viagens em qualquer período do ano. 

Respeitando a legislação local no período de piracema. 

 

Estrutura; barcos bem equipados com: motor de popa de 40 HP, motor elétrico, cadeiras giratórias, 

equipamento de salvatagem, caixas térmicas e guias de pesca capacitados e conhecedor dos melhores pontos 

da região. 

 

Pacotes de 3 dias/ 4 noites, com saída na quarta a tarde e retorno no domingo após o café 

 

Pacote básico:  

Hospedagem com pensão completa + barco/ motor e piloteiro 

 

O pacote não inclui: Isca, combustível, bebidas, transporte da origem até a Pousada – licença de pesca – 

material de pesca - gelo e outros gastos não incluídos no pacote. 

Pagamento: Sinal de reserva NÃO REEMBOLSAVEL em caso de desistência 


