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Teles Pires Lodge 
 

A TELES PIRES LODGE fica a 310 km da cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso. Localizada ao extremo 

norte do estado de Mato Grosso a pousada fica em uma região banhada pelo renomado rio Teles Pires que, 

servindo de habitat para diversas espécies de peixes de água doce, se consagra como um dos melhores rios 

para a prática da pesca esportiva no mundo.  

 

Essa região, segundo estudos recentes, possui a mais rica biodiversidade da Amazônia brasileira. A alta 

piscosidade de seus rios comprova isso. Com 1.450 km de extensão, o rio Teles Pires – afluente do Tapajós 

– é um dos mais propícios à pesca, com águas profundas e escuras que abrigam os maiores peixes de água 

doce do mundo. 

 

À beira do rio, em seu encontro com o Ribeirão Santa Rosa, está a pousada. Abaixo das chamadas Sete 

Quedas, em uma localização estratégica com diversos pontos de pesca exclusivos, onde você vai encontrar 

cachorras, bicudas, matrinxãs, tucunarés, e espécies de grande porte como jaús, piraíbas, pirararas, entre 

outros. 

 

Para total comodidade e conforto, a Pousada Santa Rosa oferece a você total infra-estrutura distribuida entre 

6 apartamentos com capacidade para 3 pessoas mais 2 apartamentos com capacidade para 2 pessoas, para 

atender até 18 pescadores de uma só vez, todos os quartos são equipados com ar condicionado tipo Split, TV 

à cabo e para o banho a água é por aquecimento solar. O restaurante é climatizado com TV por assinatura e 

telefone. Barcos com motor 25hp com cadeiras giratórias, um guia para cada dupla de pesca e uma paisagem 

deslumbrante em plena Amazônia Mato-grossense. 

 

Nosso pacote inclui 

Café da manhã, almoço e janta; Tira-gostos; Cerveja, água e refrigerante à vontade; Lanches para os barcos. 

Guia de pesca para cada barco; Barco com motor 25 hp com cadeiras giratórias; Isca branca (peixe da 

região); Gasolina livre; Chumbadas; Lavagem de roupas. 

 

O que o pacote não inclui 

Traslado até Alta Floresta; Traslado de Alta Floresta até a Pousada; Ligações telefônicas; Bebidas destiladas 

(o cliente poderá trazer ou encomendar); Outras iscas: minhoca, tuvira, mussum (disponível sob 

encomenda); Outros itens que não estejam classificados como inclusos. 

 

Terrestre até a Pousada 

Pode ser feito com transporte próprio (caminhonete ou similar). Caminhonete cabine dupla com ar 

condicionado para até 03 pessoas. São 310 km em estrada de chão com duração entre 7h00 à 8h00 de 

viagem. Valor total (ida e volta) sob consulta 

 

Aéreo de Alta Floresta/Pousada 

Avião monomotor com capacidade para até 04 pessoas com no máximo 15 kg de bagagem cada. São 45 

minutos de vôo. Valor total (ida e volta): sob consulta. 

 

* Informamos que o preço do translado aéreo poderá sofrer reajustes por incremento dos custos do 

combustível. 


