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POUSADA  PORTAL  DA  AMAZÔNIA 
RIO  TELES  PIRES Alta Floresta –MT 

 

Uma nova opção para se pescar no famoso rio Teles Pires é a Pousada Portal da Amazônia,  localizada na 

margem desse rio, próximo das corredeiras chamadas “Sete Quedas”. Ali em suas águas ligeiras se 

encontram os grandes peixes de couro daquela região, como  as Piraíbas,  Jaús,  Pirararas,  Cacharas,  

Jundiás,  e também peixes de escamas famosos por sua esportividade, como as Cachorras,  Tambaquis, 

Matrinxãs, Bicudas, Tucunarés, Trairões e várias outras espécies. Essa é uma região preservada, de mata 

virgem, podendo assim os pescadores desfrutar também da natureza e paisagens da região amazônica. 

Lembramos que na região se pratica somente o pesque-e-solte. 

 

A Pousada acomoda os pescadores em chalés, cada um com quatro suítes duplas ou triplas de solteiro, e 

uma suíte de casal, com capacidade total de hospedagem para 32 pescadores. As suítes têm ar condicionado, 

banheiros privativos, chuveiros quentes, frigobar, e varandas com cadeiras para descanso.  Tem um amplo 

refeitório, onde funciona, além do restaurante,  um bar e sala de estar, com TV,  DVD, ventiladores, 

telefone,  e uma pequena loja de material de pesca. A comida é boa e variada, com pratos típicos da região e 

muito peixe. 

 

A pescaria é feita em barcos de seis metros, de borda alta,  com motores de 25 hp, equipados com cadeiras 

giratórias, coletes e caixa térmica, para dois pescadores.  Os piloteiros são conhecedores do rio e dos 

melhores pontos de pesca, e estão preparados para atender bem e proporcionar bons resultados na pescaria.  

 

O pacote completo de pesca inclui: pensão completa na Pousada, com café da manhã, almoço, jantar e 

petiscos  -   Bebidas (cerveja, refrigerantes e água mineral) sem limite  -  Barco, motor e serviço de piloteiro 

(para dois pescadores)  -  Gasolina do barco, sem limite  -Tuviras (sem limite) -  Iscas brancas da região – 

Chumbadas - 

 

Não inclui: outras bebidas,  outras iscas, transporte até Alta Floresta, traslado de Alta Floresta até a 

Pousada, material de pesca, licença de pesca. 

Preço do pacote para cinco dias de pesca: sob consulta 

(Pescador pescando sozinho terá acréscimo de 30% no preço do pacote) 

NOTA: a Pousada não cobra taxa de jantar e pernoite daqueles que chegarem de véspera, à tarde. 

 

O traslado pode ser feito por transporte terrestre, em percurso de 140  Km, feito em aproximadamente três 

horas e meia:   

-Em caminhonete cabine dupla, transportando até quatro pessoas: sob consulta, rateado entre os 

passageiros. 

 

Como chegar:    Atualmente, a melhor opção são os vôos diários da AZUL, que faz vôos de Belo Horizonte  

e de outras origens, até Alta Floresta.  Outras opções seria voar de véspera para Cuiabá, e na manhã seguinte 

tomar o vôo da Azul, de Cuiabá para Alta Floresta. 


