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BARCO HOTEL PAOLA II 

(PORTO DE  CORUMBÁ-MS) 

 

Este é um dos melhores Barcos Hotéis do Pantanal em sua categoria, e comporta de 12 a 18 pescadores. O 

“Paola II” está baseado no porto de Corumbá, no rio Paraguai (a 1.680 Km de Belo Horizonte) e de acordo com 

as condições de pesca na época escolhida, desloca-se subindo ou descendo o rio Paraguai. Tem barcos de pesca 

de 6 metros, com motores de 40 HP, e conta com o serviço de piloteiros experientes. Oferece o conforto 

adequado para uma pescaria, camarotes com ar condicionado, frigobar,  sala de TV/DVD,  restaurante/american 

bar com ar condicionado e comida de ótima qualidade, serviço de bordo,  deck-solário, ducha externa, 

churrasqueira. 

 

A VIAGEM: Pode ser feita de avião direto para Corumbá, com escala em Campo Grande, ou aéreo até Campo 

Grande e o último trecho de aproximadamente 400 km feito em ônibus fretado (a consultar). 

 

A PESCA E OS PEIXES: O Barco Hotel parte do porto de Corumbá, quando subindo o rio Paraguai, vai até 

próximo das grandes lagoas (Gaíva, Uberaba, Mandioré). Além de propiciar uma visão magnífica das paisagens 

do Pantanal, o deslocamento do Barco Hotel aumenta as possibilidades de se localizar os cardumes e  ir até os 

melhores pontos de pesca. Além dos inúmeros corrixos e baías, tanto ao norte como ao sul de Corumbá temos 

vários afluentes importantes como o Miranda, Abobral, Taquari, Paraguai-Mirim, Negro, Pacu, São Lourenço. 

A região oferece oportunidades de pesca de todos os peixes esportivos do Pantanal: Dourado, Pintado, Pacu, 

Piauçu, Jaú, Cachara, Barbado, Piraputanga, e em alguns pontos, o tucunaré.  São usadas iscas naturais (tuvira, 

jejum, cascudo), e há boas condições de se pescar com iscas artificiais. 

 

PREÇO: O pacote de utilização do Barco Hotel Paola II inclui as seguintes despesas da pescaria:  hospedagem 

com  pensão completa no barco hotel (três refeições diárias), cinco dias de pesca, bebidas à vontade (cerveja, 

refrigerantes, água mineral), duas garrafas de uísque e duas de vodka, gasolina dos barcos (sem limite), serviço 

dos piloteiros,  as iscas da região (tuvira, jejum, cascudo), gelo para os peixes. Inclui também uma ida à zona 

franca da Bolívia para compras. O pacote não inclui: transporte até Corumbá, licença de pesca, material de 

pesca, minhocuçu. 
 

Obs. 1) Pagamento:   Entrada de 30%  e o restante parcelado até a data do embarque. 

2) Aposentados e maiores de 65 anos estão isentos de licença de pesca. 


