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BARCO HOTEL  KALUA 

Rio Negro e afluentes – Barcelos-AM 

 

A região amazônica é famosa pelas oportunidades de pesca que oferece, com inúmeros pesqueiros no rio 

Negro e nos seus afluentes (Padauari, Jauaperi, Caurés, Unini, Jufari e outros) ou no rio Branco e afluentes 

(Itapará, Água Boa, Catrimani e outros), seja para a briga com os grandes tucunarés, como também para 

encontrar uma variedade de outros peixes onde se incluem piraíbas, jaús,  pirararas, cacharas,  cachorras, 

bicudas, aruanãs,  matrinxãs e outras espécies. Outra região onde opera e a pesca esportiva é insuperável é a 

região do rio Madeira (Nova Olinda do Norte) com seus afluentes (Canumã, Acari, Sucunduri, Abacaxis).  

 

O Barco Hotel KALUA opera a partir dos portos de Manaus, de  Novo Airão, de Barcelos ou de Nova 

Olinda do Norte, dependendo da época do ano, transportando com conforto 14 passageiros.  Tem uma 

tripulação treinada e conhecedora de toda a região.  O Barco tem,  no 1º convés: quatro suítes duplas, duas 

suítes individuais, todas com ar condicionado,  e restaurante climatizado e cozinha (o restaurante do barco 

oferece comida de ótima qualidade, que inclui pratos típicos regionais). No 2º convés tem: duas suítes 

duplas e um camarote duplo, com ar condicionado, este sem banheiro (podendo assim o barco hotel acolher 

até 16 pescadores). Tem ainda no 2º convés: um  bar/ sala de estar com TV por satélite, DVD, som. Os 

barcos de pesca são equipados com motores de popa  Suzuki de 30 hp,  silenciosos e eficientes, motores 

elétricos, e os piloteiros são dos melhores daquela região, preparados para pescar tanto os tucunarés como os 

grandes peixes de couro. Os barcos têm ainda: duas plataformas de pesca,  duas cadeiras giratórias, coletes, 

caixa térmica e equipamentos de emergência. Pescam dois pescadores por barco. O Barco Hotel é equipado 

com telefonia GlobalStar. 

 

A viagem normalmente se inicia num sábado, com o embarque no Barco Hotel, que em seguida começa a 

navegar. A pescaria tem seis dias  de duração. O pacote de pesca é completo a partir do embarque no Barco 

Hotel, ou seja, inclui três refeições por dia, tira-gostos,  bebidas (cerveja, refrigerante, água mineral) sem 

limite, serviço de barco / motor / piloteiro,  gasolina dos barcos de pesca, motor elétrico, iscas brancas da 

região. 

 

O pacote de pesca não inclui: o transporte aéreo até Manaus, o traslado aéreo Manaus/Barcelos ou o 

traslado aéreo Manaus/Nova Olinda do Norte (se for o caso); os pernoites e refeições em Manaus e Barcelos, 

caso ocorram. 

 

Obs: A partir de outubro 2017 o barco poderá receber em cartão de crédito 

 

Forma de pagamento: 30% de sinal, no fechamento da reserva, e o restante até 10 dias antes do embarque 

para a pescaria. 


