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GUIAS-de-PESCA  - PESCA ESPORTIVA 
Facebook: www.facebook.com/guiasdepescabh/?ref=aymt_homepage_panel 

www.guiasdepesca.com.br 

O Amazônia Fishing Lodge 
Rio Teles Pires: 

 

A melhor opção de pesca em água doce do Brasil. Localizado na confluência dos rios Teles Pires, São 

Benedito e Apiacás Localizada no Município de Jacareacanga no estado do Pará, um confortável hotel com 

06 espaçosas suítes, oferece serviço de excelente qualidade para seus hóspedes. 

Disponibilizamos uma pista aérea A 10 km da Pousada ,  com 1.200 mt x 15mt ,segue as coordenadas: 

 S 09 10 ´06.0  - W 056 54`08.0 

Nosso escritório  está localizado na cidade de Alta Floresta – MT as 900 km de Cuiabá , de Alta Floresta até 

a Pousada oferecemos duas opções de Traslado : 

   

Traslado Terrestre : caminhonete  para 4 pessoas ida e volta. 

Traslado aéreo : avião monomotor Cesna 210 para 4 pessoas , ida e volta.   

  

CARACTERÍSTICAS. A Pesca: A região possibilita uma grande variedade de estilos de pesca, como: 1) 

Pesca de fundo com iscas naturais, vivas ou mortas ; 2) Pesca de arremesso com iscas artificiais ; 3)  Pesca 

com mosca. Na região é possível a captura de mais de 20 espécies de peixes entre as mais esportivas os 

destaques são para as seguintes espécies: 

 Curvina , Matrinxãs, Bicudas, Trairões, Cachorras,  e Tucunarés assim como Pirararas, Jaús, Cacharas, 

Jundiás, Piranambús, Barbados Capararís e Piraíbas. Como não há época de piracema, apenas o defeso de 

algumas espécies durante a época das chuvas ainda temos a opção dos redondos , tambaquis pirapitingas e 

os valentes pacu. 

 

Os pacotes incluem: Pernoite no dia da chegada na Pousada sem pescaria /  acomodações em suítes duplas, 

3 refeições diárias , águas, 

refrigerantes, sucos, cervejas , barco com guia de pesca por dupla, combustível, lanches, frutas e bebidas e 

tuvira (20 por dia por pescador) 

Serviços de lavanderia estão à disposição de nossos hóspedes sem nenhum custo adicional. 

 

Os pacotes não incluem: Bilhetes aéreos até Alta Floresta,Bebidas destiladas gorjetas e gratificações, 

minhoca e outros itens que não constam entre os incluídos. 

As Diárias Incluem: Acomodações na pousada em suítes duplas, 3 refeições diárias , águas, refrigerantes, 

sucos, cervejas , barco com guia de pesca por dupla, combustível, lanches, frutas, bebidas. Serviços de 

lavanderia estão à disposição de nossos hóspedes sem nenhum custo adicional. 

 

As Diárias não incluem: Bilhetes aéreos até Alta Floresta, Transfer, Alta Floresta x Pousada (Táxi Aéreo) 

ou traslado terrestre, gorjetas e gratificações, minhoca e outros itens que não constam entre os incluídos. 

 

30% sinal para confirmação de reserva; Restante + traslado até a data da chegada 

* Se o grupo fechar em números impares será acrescido 50% do valor do pacote 


