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PESCARIA EM LA ZONA LODGE 
 

LA ZONA é um famoso pesqueiro de dourados, situado num trecho limitado do rio Uruguai, logo abaixo da 

represa de Salto. É um pesqueiro muito produtivo, lá se pegam dourados de até 20 quilos, com bastante 

frequência. O acesso é feito pelo lado argentino, a partir de Buenos Aires ou Uruguaiana.  A pousada La 

Zona Lodge fica a 15 minutos da cidade de Concórdia, província de Entre Rios. (Aviões particulares podem 

fazer voos diretos até Concórdia). 

 

A operação de pesca é feita dentro de uma reserva e com um regulamento restrito (máximo de 500m da 

usina do Salto), onde se pratica o pesque-e-solte. Só se pesca de sexta-feira a segunda-feira (pescaria de 4 

dias), a pescaria é somente durante o dia, e se usa anzóis e garatéias sem farpa. O regulamento da reserva 

combina a pesca esportiva com o estudo científico da população de dourados no rio Uruguai, e dentro da 

reserva é permitida somente a pesca com iscas artificiais. 

 

A pescaria é feita com o seguinte cronograma: 

 

- Quinta-feira: Os pescadores deverão chegar a Buenos Aires até a hora do almoço, para ser feito traslado 

para Concórdia, que será feito em Van, com duração de quatro horas.  Haverá receptivo em Concórdia, com 

drinks, jantar e noite livre. 

- De Sexta a Segunda-feira: São quatro dias completos de pesca, com a seguinte programação diária: 

 = 07:30 h  - Café da manhã 

 = 08:30 h  - Início da pescaria 

 = 13:00 h  - Retorno  – Almoço – Descanso 

 = 15:00 h  - Pesca à tarde até 18 h – Retorno à Pousada -  Aperitivos e jantar 

 - Terça-feira:  

 = 08:00 h  - Café da manhã, e retorno a Concórdia  

 = 10:45 h  - Saída  de Concórdia para Buenos Aires  

 

O pacote completo de pesca inclui: 

 - Quatro dias completos de pesca em La Zona/Salto Chico, com dois pescadores por barco 

 - Cinco noites no Lodge com todas as refeições e bebidas (vinhos, cerveja, refrigerantes, drinks e água) 

incluídas. Os pescadores são acomodados em suítes duplas.  

- Transfer por Van, de Buenos Aires ao Lodge (Concórdia), ida e volta.  

 

O pacote não inclui: Parte aérea da origem até Buenos Aires - Hospedagem e traslados em Buenos Aires - 

Gratificações - Equipamentos de pesca e iscas artificiais - Iscas naturais (para pesca fora da reserva).  (O 

Lodge tem alguns equipamentos para aluguel e as melhores iscas artificiais para se pescar em La Zona 

(custo adicional). 

 

Forma de distribuição das lanchas e itinerário de pesca: 

A pescaria é dividida em dois turnos: manhã e tarde, a metade pesca de manhã dentro da reserva, e as outras 

duas lanchas pescam fora da reserva, na região das corredeiras de Salto Chico. Na parte da tarde, os grupos 

se invertem: quem pescou em Salto Chico vai pescar dentro da reserva, e os outros quatro vão pescar na 

região de Salto Chico. 
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Essa variação de pesqueiro se mostra vantajosa, pois a pesca dentro da reserva é de arremesso contínuo, com 

iscas artificiais grandes, e dividindo o dia de pesca em dois turnos, a metade do dia que se pesca fora da 

reserva permite a pesca de rodada, ou poitado, e o uso de iscas vivas (tuviras). 

 

A pescaria naquela região se divide em três temporadas: Alta, Normal e Baixa, conforme abaixo: 

 

Alta Temporada – vai de Janeiro ao final de Maio: 

É época de seca, o rio está com as águas em nível baixo, com muitas pedras e corredeiras à mostra. Indicado 

para quem quer pescar com iscas de superfície ou fly.  

 

Baixa Temporada - de Junho a Setembro: 

Época de águas em nível normal, com temperaturas amenas (podendo ocorrer tempo frio). Indicado para 

quem busca um programa econômico, porém com boa ocorrência de Dourados na região. 

 

Temporada Normal – meses de Outubro a Dezembro: 

Águas em nível ascendente (cheia) e início da migração do Dourado, coincidindo com a primavera. 

Concentração de grandes dourados, alimentando-se antes do período de reprodução. Possibilidade de 

grandes troféus, pescaria feita com iscas de meia água.  

 

Pagamentos: Serão feitos no Brasil em reais, equivalentes à cotação do Dólar Turismo de venda, nas datas  

de cada vencimento programado. 

 

Preço do pacote: sob consulta 


