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POUSADA KURYALA 
PESCANDO NO ARAGUAIA E RIO DAS MORTES 

 
A Pousada Kuryala provavelmente é hoje o melhor destino de pesca para quem procura o rio Araguaia, 

seja pelo conforto que oferece em suas instalações e serviços, seja pela sua localização, em frente à ilha do 

Bananal, a 600 metros do encontro do Araguaia com o rio das Mortes, e também pela boa distância em que 

se localiza, em relação aos locais de concentração de pescadores naquele rio. A Pousada fica a 20 

quilômetros de São Félix do Araguaia. 

 

A localização da Pousada permite que se pesque em vários pesqueiros no rio Araguaia e no seu afluente rio 

das Mortes, e em diversos lagos nas proximidades. Assim, a pescaria oferece ao mesmo tempo chances com 

 peixes de escamas,  como os Tucunarés, Apapás, Matrinxãs, Aruanãs, Corvinas, Traíras, Cachorras, 

Bicudas, Pirarucus,  como também  com uma variedade de peixes de couro, como Piraíbas, Pirararas, 

Cacharas, Surubins-Chicote, Palmitos, Jurupensém.  A pescaria é feita tanto com iscas naturais (peixes da 

região, minhocuçu), como também com iscas artificiais. A Pousada trabalha no sistema de pesque-e-solte 

(pesca esportiva), abatendo-se peixe somente para consumo local. 

 

A Pousada é uma construção sólida em estilo rústico, sobre palafitas, está em ambiente preservado,  e 

oferece 13 apartamentos duplos (10 com ar condicionado e 4 com ventilador de teto), acomodando 

confortavelmente até 26 pessoas. Restaurante com boa comida tipicamente goiana, em regime de pensão 

completa; e a pescaria é feita em barcos de cinco metros com motores de popa, cadeiras, caixa térmica, e 

com o serviço de piloteiros nativos, conhecedores da região. A Pousada tem TV por satélite, e internet wi-fi 

(Nota: energia local é de 220 volts) 

 

O acesso ideal à Pousada Kuryala é feito via fretamento aéreo, partindo de Goiânia e pousando no aeroporto 

de São Félix do Araguaia-MT, num vôo com duração de 1 hora e 40 minutos. Pode ser feito o fretamento de 

aeronaves, conforme o número de pessoas. (A Pousada possui um avião bimotor Seneca, capacidade 05 

passageiros, cujo fretamento Goiânia/São Felix do Araguaia custa: Sob consulta. As coordenadas aéreas de 

São Felix do Araguaia são: S11º37’55” - W050º41’18”  

Outras opções: Formoso/São Félix Araguaia/Formoso, ou São Miguel A./São Félix A./São Miguel A.:  

***Valores calculados para até 05 pessoas, sujeitos a alterações*** 

 

O transporte da cidade até a Pousada é feito por uma Van. 

O acesso por terra se mostra pouco viável: de Goiânia a São Felix do Araguaia são 1.070 Km, passando por 

Barra do Garças (com 170 Km de estrada de terra). 

 

Pacote Básico Inclui: Hospedagem, refeições, (café, Almoço e Jantar), bebidas, sendo 08 cervejas, 04 

refrigerantes e 04 águas, por dia por pessoa, barco para cada duas pessoas, piloto, iscas de peixe, traslado 

terrestre do aeroporto de São Félix do Araguaia, Pousada, São Félix do Araguaia. 

 

Pacote All Inclusive Inlcui: Todos os itens do pacote básico + bebidas (cerveja, refrigerante e água livre e 

gasolina). 

O pacote não inclui: Material de pesca - Licença de pesca – Outras bebidas – Outros itens não mencionados. 
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Pacotes para pesca esportiva por pessoa  Básico   All inclusive 

07 dias, 06 noites, 05 dias de pesca      

 

*Nossa diária começa ás 14h e termina ás 11h. 

*mesmos valores para o Barco Piratinga, com mínimo de 08 pagantes 

 

Pagamento: Sinal de 30% para garantia da reserva, e o restante até a data da pescaria.  

O traslado aéreo será pago à parte, e está sujeito a reajuste. 

 

Todo pescador deverá portar licença de pesca, 

Devido à questões de preservação e qualidade, limitamos o numero de hóspedes em 20 pessoas, 

Excepcionalmente estaremos avaliando a possibilidade de atender mais pessoas de um mesmo grupo. 

Nos reservamos no direito de trabalhar com cota zero (Pesca esportiva pesque e solte). 


