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POUSADA  VALE  DO  CACHARA 
RIO GUAPORÉ – RONDÔNIA 

 
A Pousada Vale do Cachara se situa na margem direita do rio Guaporé, em região de fácil acesso, a 178 

km da cidade de Vilhena, em Rondônia, e a 2500 Km de Belo Horizonte.  Sua localização para a pesca é 

ótima, porque além dos inúmeros pesqueiros ao longo do rio Guaporé, permite o acesso aos rios Cabixi e 

Piolho. O rio Guaporé é um rio de fronteira, tendo na outra margem um parque (Noel Kempf), do lado 

boliviano, onde a natureza é protegida, o que ajuda na preservação dos peixes daquela região. 

Lá são encontradas inúmeras espécies de peixes esportivos, como: Cacharas, Apapás, Pirararas, Tucunarés,  

Tambaquis, Piraíbas,  Capararis,  Cachorras,   Palmitos,   Jaús,    Jatuaranas,  Matrinxãs, e vários outros. 

 

A Pousada é bastamte confortável, e hospeda até 40 pessoas. Os pescadores são acomodados em chalés de 

madeira com ar condicionado (quatro pescadores por chalé) com banheiro privativo. A comida é saborosa, 

com pratos típicos da região,  servida em amplo restaurante climatizado. Tem ainda uma área de lazer com 

piscina,  e um espaço externo para descontração.  

A pescaria é feita em barcos de seis metros, com motores de 15 ou 40 hp,  equipados com cadeiras 

giratórias, coletes e caixas térmicas para bebidas (dois pescadores por barco). Os piloteiros são experientes e 

nativos da região. 

 

Pacote de Pesca: 

A Pousada   oferece um pacote de pesca  com seis pernoites e cinco dias inteiros de pesca, que inclui:  

Traslado de Vilhena à Pousada (ida e volta) em Van ou Ônibus com ar condicionado -   Pensão completa na 

Pousada (café da manhã, almoço, jantar, petiscos)  -  Serviço de barco com cadeiras giratórias, coletes e 

caixa térmica, motores de 15 a 40 hp,  e piloteiro (dois pescadores por barco)  combustível- iscas(tuviras)  - 

Bebidas (cerveja, refrigerante, água mineral) sem limite  -  Gelo 

 

O pacote de pesca não inclui: Transporte até Vilhena - Outras bebidas (os pescadores poderão levar 

destilados de sua preferência) - Material de Pesca – Licença de Pesca – Outras iscas – telefonemas – outros 

itens não mencionados. 

 

Pagamento:  Entrada de 30%, para garantir a reserva. O restante pode ser parcelado, até a véspera da 

viagem. 

 


