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KALUA 2 SPORT FISHING 
RIO NEGRO - BARCELOS 

 

O Demeni é um Barco Hotel que oferece todo o conforto e uma infraestrutura pronta para te levar para 

pescar em pontos de pesca quase intocados nos rios da Amazônia. Com calado baixo, o Demeni pode 

navegar em locais onde outros barcos não conseguem chegar, trazendo assim uma possibilidade maior de 

fisgar grandes exemplares de tucunaré-açú. 

O Barco possui 54 pés (16 m x 4 m) – calado máx de 0,75cm; Capacidade para 08 pescadores; 4 suites 

duplas climatizadas; Restaurante climatizado; 04 voadeiras com motor 25 hp + elétrico; 01 voadeira super 

leve para lagos fechados; Barracas para acampamento; Ar condicionado em todas as dependências; Motor 

MWM de 114 HP e 02 geradores de luz; Som, sonar Furuno,holofote e carregador de bateria; Barco de 

apoio para armazenar os mantimentos, combustível e acomodar a tripulação.  

Entre os meses de agosto até março do ano subsequente (podendo se estender até março) pescaremos ao 

longo do Rio Negro e seus afluentes. O embarque no Demeni Barco Hotel ocorre pela cidade de Barcelos-

AM. O pacote tem a duração de 07 dias com 06 dias efetivos de pesca. 

A área de pesca inclui desde a região do Rio Branco até a região da Ilha do Silva, seguintes rios tributários 

do Rio Negro: Branco, Caurés; Demeni, Aracá, Atauí, Preto, Padauri, Cuiuni e Arirarrá. O roteiro do Rio 

Negro é excelente para a pesca do Tucunaré como também para os peixes de couro, como as Pirararas, 

Piraíbas/ Filhotes, além dos Capararís e Barbados. Vale lembra que a região de Barcelos é conhecida 

mundialmente na pesca esportiva como a detentora do recorde IGFA do Tucunaré Açú, categoria acima de 

12 kg. 

Importante: Para operar uma saída o Demeni necessita de um mínimo de (seis) participantes na viagem, 

podendo chegar a um total de 08 pescadores. No caso de pescadores que não participem de grupos, 

poderemos promover o encaixe em saídas do Demeni que não estejam com sua capacidade de hospedagem 

máxima reservada. 

 

Descritivo da Viagem Rio Negro (Barcelos) 

Receptivo e Pescaria: 

6ª feira: um (01) translado para o grupo do aeroporto para o hotel escolhido; 

Sábado: em horário a ser informado, um (01) translado do grupo do hotel para Terminal Eduardo Gomes e 

embarque em vôo para Barcelos. Na chegada em Barcelos, translado ao porto e embarque no Kallua ll com 

início imediato da navegação. Pesca-se na parte da tarde após 14:00hrs (½ dia de pesca) até as 18h00m; 

Domingo: após café da manhã(servido as 05:30hrs) pescaria dia todo até as 18h00m; 

2ª feira: após café da manhã (servido as 05:30hrs) pescaria dia todo até as 18h00m; 

3ª feira: após café da manhã (servido as 05:30hrs) pescaria dia todo até as 18h00m; 

4ª feira: após café da manhã (servido as 05:30hrs) pescaria dia todo até as 18h00m; 

5ª feira: após café da manhã (servido as 05:30hrs) pescaria dia todo até as 18h00m; 

6ª feira: após café da manhã pescaria até as 12h00, ½ dia de pesca. Depois do almoço no barco, desmonte 

das tralhas, desembarque e hospedagem para pernoite na pousada em Barcelos, em quartos duplos com ar-

condicionado. Restante da tarde e noite livre em Barcelos; jantar não incluído; 

Sábado: após café da manhã, translado ao aeroporto de Barcelos para vôo de regresso à Manaus. Fim de 

nossos serviços.  

 

Observações:  
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- O período diário de pesca é o compreendido entre as 06:00hrs até as 18h30m, podendo as duplas, desde 

que não haja grande deslocamento em rota do Kalua, passar o dia inteiro no rio pescando, sendo as voadeiras 

abastecidas com gêneros e bebidas para um almoço no barranco ou praia, preparado pelo guia de pesca. 

 

- Para o Roteiro Rio Negro (Barcelos), o voo com destino a Barcelo é programado para sair de Manaus bem 

cedo, na manhã de domingo. O voo de retorno à Manaus está programado para sair de Barcelos bem cedo no 

domingo subsequente. Os voos desse roteiro têm a duração de aproximadamente 01h10m. 

 

Serviços Incluí dos no Pacote 

Translado na chegada para o GRUPO em Manaus (Aeroporto/Hotel/Aeroporto) 

07 (sete) pernoites (com 06 dias efetivos de pesca); 

Pernoite no final da pescaria de sábado para domingo no Rancho Demeni; 

Café da manha no domingo de partida no rancho Demeni; 

Hospedagem no Demeni em suítes duplas e triplas climatizadas; 

Pensão completa com três refeições, tira-gostos e aperitivos; 

Bebidas (água mineral com e sem gás, refrigerante comum e zero, cerveja, caipirinha) sem limite 

de consumo; 

Salão de refeição climatizado; Telefonia via satélite (Iridium) cobrado à parte; Barcos de alumínio 

(voadeiras) para cada dupla de pescadores,com até 35 litros de gasolina por dia, motor de popa de 25HP, 

motor elétrico de 44lbs, equipamentos de segurança, caixa térmica abastecida e guia experiente e 

conhecedor da região de pesca; Serviço de camareira diário e lavagem de roupas; Traslados ida/volta do 

hotel ou aeroporto até o porto da cidade Barcelos. Voadeiras do Demeni Barco Hotel  

 

Não Incluídos 

Aéreo da cidade de origem até Manaus; 

Hotel em Manaus e tarifas; 

Quaisquer traslados, além daqueles mencionados na cidade do porto de embarque/desembarque do 

Demeni; 

Licença de Pesca do MPA (Ministério da Pesca e Aqüicultura); 

Taxa de Pesca Esportiva de Barcelos; 

Despesas com refeições, lanches, fora dos dias embarcados no Demeni e de ordem pessoal; 

Seguro de viagem, incluindo resgate aéreo. 

Bebidas destiladas: Whisk, Vinho, Campari,Vodka, Gin,Run e etc; 

Tralhas de pesca; 

Passagens aéreas e taxas; 

Materiais de uso pessoal; 

Quaisquer traslados, além daqueles mencionados. 

 

Política de Cancelamento  

Cancelamento individual ou em grupo só será aceito mediante a troca do(s) pescador(es). Caso haverá 

reembolso dos valores pagos dentro dos prazos estipulados nos termos e condições gerais de contratação. 


