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POUSADA LA SERENA 
(RIO PARANÁ – ITA IBATÉ – ARGENTINA) 

 

O Complejo LA SERENA, que fica em Ita Ibaté, província de Corrientes, na Argentina, às margens do rio Paraná, e 

onde ocorre a pescaria dos grandes Dourados e Surubins, além de outros peixes: Jaús, Piracanjubas, Piaparas, Pacus e 
outros. 

 

Ocorrência de peixes: De Setembro a Abril: predominam Dourados, Pacus, Piracanjubas, Piaparas -    De Maio a 
Agosto (meses frios):  grandes Surubins, Jaús e outros peixes de couro.  Na realidade, naquela região são fisgados 

Dourados e Surubins o ano inteiro. 

 

A Pousada La Serena recebe os pescadores num Pacote que inclui: alojamento em confortáveis Cabanas, ou em 
Apartamentos duplos ou triplos com vista para  o rio, com Ar condicionado, TV a cabo, Frigobar e Banho privativo – 

Sala de jogos, de frente para o rio - Pensão completa (café da manhã, almoço, lanche, jantar, petiscos) – Restaurante 

com vista para o rio – Piscina – Espaço  Wi-Fi - Bebidas nas refeições (cerveja, refrigerantes e água) sem limite – 
Bebidas  nos barcos (9 cervejas de litro, 1 Refrigerante de 1,5 litro,  3 litros de Água por dia) – Petiscos nos barcos 

(salgadinhos, queijo, azeitonas, salame) - Serviço de Lanchas Tracker com motores de 4 tempos 110 hp, e piloteiro 

(pescam dois por barco) – Gasolina para os barcos,  sem limite -  Iscas naturais (2 dúzias de tuviras, 2 dúzias de 
muçum, milho, minhoca,  por barco/dia) –  Licença de pesca da Argentina –  Cinco dias de pesca (seis pernoites) – 

Seguro acidentes pessoais - 

 

O pacote não inclui:  Transporte até Foz do Iguaçu – Traslado de Foz até Ita Ibaté (Arg.) – Equipamentos de pesca ( a 
Pousada tem equipamentos para aluguel) -  Iscas artificiais próprias para o corrico na região (são vendidas na Pousada, 

preço de mercado) – Telefonemas –  – Outros gastos não relacionados – Hotel em Foz do Iguaçu – Refeições em Foz 

do Iguaçu. 
 

Equipamentos usados para a pesca:  

Conjunto leve para Piapara, Pacu, Piracanjuba, Piraputanga: Vara de 12 a 20 libras, Carretilhas ou Molinetes com 

capacidade para 100 metros de linha Multifilamento 0,20 mm ou Linha Nylon 0,35 mm – Anzóis 1/0 a 3/0 – 
Chumbadas de 30 a 80 g –  

Conjunto médio para Dourado, Pintado,  Cachara:  Vara de 20 a 45 libras – Carretilhas ou Molinetes com capacidade 

para 100 metros de linha multifilamento 0,25 a 0,30 mm, ou linha nylon 0,40 a 0,45 mm – Anzóis 6/0 a 8/0 – 
Chumbadas para rodada:  de 10 a 20 g  - 

(A Pousada tem à venda iscas para a pesca de corrico, para Dourado e Pintado – Aluga também equipamentos de 

pesca = varas e carretilhas ou molinetes). 
 

A reserva da data escolhida fica garantida com o pagamento de sinal de 30% do valor do pacote. O restante deverá ser 

pago até a véspera da viagem. 

 
Veja a Pousada no seguinte site: http://pousadalaserena.com/2012/ 

Para maiores detalhes, entrem em contato. 

http://pousadalaserena.com/2012/

