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POUSADA JURUENA 

Rio Juruena em Alta Floresta-MT 
 

O rio Juruena é hoje uma das maiores referências em pesca esportiva no Brasil, pois em função de sua 

preservação em estado selvagem e praticamente intocado, apresenta extrema abundância de peixes e enorme 

variedade de espécies, o que garante a realização de pescarias realmente muito produtivas durante o ano 

todo. 

 

Trabalhamos em total harmonia com o meio ambiente, e de maneira sustentável operamos exclusivamente 

no sistema de cota zero, praticando 100% o pesque e solte. Desta forma, não é permitido levar peixe.O 

abate, apenas para consumo na pousada, é controlado pelos nossos guias. 

 

A estrutura da Pousada Juruena é sem dúvida uma das melhores da Amazônia. Excelentes instalações e 

acomodações, alta qualidade nos serviços prestados pela nossa equipe e uma gastronomia à altura da 

qualidade de sua pescaria. Durante estes anos de trabalho, recebemos as maiores referências em pesca 

esportiva no Brasil e no mundo, além de milhares de amigos e clientes, realizando pescarias fantásticas e 

desfrutando de nossas instalações e serviços! 

 

O rio Juruena se divide em 2 fases distintas: 

Cheia, entre final de dezembro a maio: Excelente para peixes de couro, como jaús, cacharas e jundiás, 

além dos enormes trairões e cachorras largas. Muito bom para pacus manteiga, caranha e pirapitinga. 

Eventualmente pode entrar algum tambaqui. Muito bom para trairões nas iscas artificiais de fundo e razoável 

nas iscas de superfície. 

Seca, entre junho a novembro: Excelente para tucunarés, matrinxãs,grandes bicudas, cachorras largas e 

trairões com iscas naturais ou artificiais. Bom para peixes de couro, como jaús e cacharas, e também para 

pacus. 

 

PACOTE COMPLETO - TEMPORADA 2018 

Inclui: 

 - Pernoite em apto double com ar condicionado split e banheiro privativo; 

 - Traslado do porto do rio juruena até a pousada juruena, quando necesário; 

 - Alimentação: café da manhã, almoço, tira-gostos, porções e jantar; 

 - Bebidas: água mineral, cerveja e refrigerante à vontade; 

 - Barcos de pesca equipados para 2 pessoas, com motor de popa e cadeira giratória; 

 - Gasolina para pesca à vontade; 

 - Guia especializado (1 por dupla); 

 - Isca branca (pequenos peixes da região); 

 - Chumbadas para a pescaria; 

 - Internet wifi. (utilização limitada) 

 - Serviço de lavanderia. 

 

Não inclusos nas diárias: 
 - Outras bebidas não mencionadas acima, à venda no bar da pousada; 
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 - Equipamentos de pesca, à venda ou locação na loja da pousada. Ideal encomendar antes; 

 - Iscas como minhoca, minhocoçu, tuvira, etc. Disponíveis sob encomenda; 

 - Pernoites em hotéis em Alta Floresta ou demais cidades. 

 - Passagens aéreas; A pousada pode auxiliar na organização da compra das passagens; 

 - Telefonemas via satélite; 

 - Gorjetas; 

 - Outros extras não mencionados acima. 

 

DIA 01 – Traslado entre Alta Floresta e a Pousada Juruena. Jantar e pernoite.  

DIA 02 – Dedicado à pesca esportiva 

DIA 03 – Dedicado à pesca esportiva 

DIA 04 – Dedicado à pesca esportiva 

DIA 05 – Dedicado à pesca esportiva 

DIA 06 – Dedicado à pesca esportiva 

DIA 07 – Saída da pousada após café da manhã com traslado até Alta Floresta.  

 

Como chegar  

Há voos diários para Cuiabá por todas as Cias Aéreas, e de Cuiabá até Alta Floresta pela Azul Linhas 

Aéreas. 

 

Opções de traslado entre Alta Floresta e a Pousada Juruena 

 

Opção 01 - Traslado terrestre: 05h de viagem em caminhonete 4x4 com ar condicionado. Valor: Sob 

consulta. ida e volta. Esta opção requer chegada em Alta Floresta 1 dia antes e pernoite em hotel. Traslado 

com início às 08:00h 

 

Opção 02 - Traslado aéreo: 01 hora e 10 minutos de voo em avião monomotor. Valor da locação da 

aeronave: sob consulta por pessoa, ida e volta. Valor referente a ocupação total da aeronave, com 04 

passageiros. Traslado com início às 14:30h. Esta opção não requer pernoite em Alta Floresta. 

* Valores sujeitos à alterações 

** Caso optem por vir em veículo próprio (ônibus, caminhonetes, etc), podem ignorar os valores acima. 

Temos estacionamento particular na beira do rio. 

 

Sinal no valor de 30% do pacote (NÃO REEMBOLSAVÉL em caso de desistência), e saldo restante pago 

em até 15 dias antes da viagem. 

 

 


