TUCUNA E TUCUNINHA
AMAZONBOAT
“DE PESCADOR PRA PESCADOR”
Estrategicamente planejados, os barcos Tucuna e Tucuninha, foram desenvolvidos de
pescador para pescador. Com o calado baixo, possibilitando a navegação em locais de
águas muito rasas, as quais, os barcos convencionais não alcançam. Proporcionando uma
alegria de pescar sozinhos em diversos rios da região.

TUCUNA E
TUCUNINHA
AMAZONBOAT
“DE PESCADOR PRA PESCADOR”
ESTRUTURA
Para exclusividade e conforto do seu seleto grupo de pesca, estão
disponíveis 03 (três) suítes duplas com ar-condicionado (Split
9.000Btus), cozinha completa, deck superior com TV LCD e DVD,
mesas, cadeiras e ducha refrescante, GPS, sonar e todo material de
segurança obrigatório a bordo. Tudo isso é impulsionado por um
motor turbinado com 240 CV de potência, 2 geradores de energia,
sendo 1 a gasolina garantir o silêncio durante toda a noite de sono.
Barcos de 5,5m com 2 plataformas (um na proa e o outro no meio,
próximo da popa) motorizados com motores Suzuki de 30 HP,
motores elétricos, 2 (duas) baterias por barco, cadeiras acolchoadas,
caixas térmicas, material de salvatagem, alicates de bico e para
contenção de peixe, trena para a medição dos troféus capturados e
guias de pesca altamente capacitados para levar você pescador aos
melhores pontos de pesca dessas águas.

ROTEIRO
Pescaria na região Barcelos de Grandes Tucunarés. Venha viver a
maior emoção da pesca esportiva brasileira no coração da Floresta
Amazônica.
1º dia (SÁBADO):
Recepção no aeroporto de Barcelos e translado ao barco hotel.
Acomodação nas suítes e drinks’ e petiscos de boas-vindas no deck
do barco. É o início da viagem em direção aos melhores pontos de
pesca do tucunaré do mundo. Depois de algumas horas rio acima, é
servido um delicioso almoço. A partir das 14h as duplas de
pescadores saem em lanchas para a primeira pescaria de
apresentação. Às 18h ocorre o retorno ao barco. Às 20h é servido o
jantar. Pernoite.

DÚVIDAS ?
Lembrando que o Tucuna
é um barco para 6
pessoas, com 3 cabines:
com uma beliche,
banheiro privativo e arcondicionado em cada
uma delas. E o Tucuninha
é um barco para 4
pessoas: São 2 cabines
com uma beliche ,
banheiro privativo e arcondicionado em cada.
A temporada se dá de
Setembro até Fevereiro,
essa é a época que o rio
está na "caixa", dandonos grandes chances de
capturarmos os famosos
Tucunas amazônicos.
Nossa pescaria tem
início no exato momento
em que você e sua
turma chegarem ao
aeroporto municipal de
Barcelos no Sábado, com
o término na Sexta-Feira
seguinte após o almoço.
(pescaria sábado, domingo,
segunda, terça, quarta, quinta e
sexta até meio dia)
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2º ao 6º dia (DOMINGO A QUINTA):
Às 05h30 é servido o café da manhã (pães, queijos, presuntos, frutas, café, leite, bolos, bolachas,
sucos e frutas regionais). Antes de sair para a próxima aventura o pescador pode preparar um
lanche para consumir antes do almoço. Às 12h, para os pescadores que irão voltar ao barco, é
servido o almoço. Para quem não quiser voltar ao barco para almoçar é preparado um kit de
alimentação com: frutas, arroz, saladas e será assado um peixe na beira de uma lagoa. Para o
almoço também existe a opção de levar sanduíches.
Os adeptos da pesca do peixe de couro podem pegar seus equipamentos especiais e partirem em
busca das grandes feras como pirararas, filhotes e piraíbas ao entardecer, até às 19h, quando
todos devem retornar novamente ao barco. Tempo livre até a hora do jantar que é servido às 20h.

7º dia (SEXTA):
Nesta manhã acordaremos no último ponto de pesca antes do retorno a Barcelos. A aventura ainda
não terminou. A briga com os grandes peixões vai até às 12h00. À tarde os pescadores se
apresentam no Hotel da cidade para o pernoite.
8º dia (SÁBADO):
Café da Manhã servido no hotel em Barcelos e às 09h15 se dará o translado para o aeroporto.

OBS: No 5º dia (quinta-feira), À noite ocorrerá uma festa na praia onde o barco estiver ancorado.
Haverá um churrasco com, costelinha de porco, picanha, frango, peixes e demais petiscos.
Acompanhados de cerveja, refrigerantes e água
mineral.

INCLUSO NO PACOTE:
- Translado do aeroporto de Barcelos até o Barco Hotel e retorno até o aeroporto.
- Pensão completa a bordo (café da manhã, lanches, almoço, jantar, água mineral, refrigerante e
cerveja à vontade).
- Drinks de boas-vindas.
- Lancha com piloteiro, motor de popa, motor elétrico e 2 baterias para cada dupla de pescadores.
- Uma caixa térmica com bebidas para cada dia de pesca.
- Gasolina das lanchas necessária para uma boa pescaria.
- Acomodações no barco: suítes duplas com ar-condicionado, banho privativo e roupas de cama.
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NÃO INCLUSO NO PACOTE
- Passagens aéreas, caso necessite indicamos as agências parceiras, sendo que o trecho até
Manaus com companhias aéreas = Tam, Gol, Azul e o trecho Manaus/Barcelos/Manaus poderá ser
por Vôo Fretado ou por barcos expressos (à cargo do cliente).
- Taxas de embarque.
- Diárias de hotéis.
- Socorro médico aéreo.
- Materiais de pesca como: iscas, carretilhas, linhas, garatéias, caniços e outros apetrechos, que
podem ser locados de acordo com a necessidade.
- Vinhos e bebidas alcoólicas destiladas.
- Extras de caráter pessoal.
- Tudo que não estiver mencionado no tópico acima.
Obs: Todos os itens não inclusos no pacote, o cliente pode contar com a total acessória da equipe
TUCUNA.

TARIFAS E RESERVAS
O valor da pescaria é de R$ 5000,00 por pessoa, sendo 30% de entrada, para garantia da
vaga e o resto podendo ser pagos parceladamente, porém o valor total deve estar pago 2
semana antes da pescaria. Os pagamentos são feitos por depósito bancário, com o envio
de comprovantes via e-mail.
Dados Bancários
Banco: Bradesco
Agencia: 0151-1
Conta Corrente: 875-3
Razão Social: Tucuna Amazon Boat LTDA-ME
CNPJ: 19.354.482 / 0001-06
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COMO CHEGAR ATÉ MANAUS
Aviões de linha de diversas companhias aéreas, fazem o trecho. Deve-se chegar em Manaus, no
dia anterior à sua pescaria, ou seja, sábado, pois o voo de Manaus até Barcelos, ocorre no Sábado
as 06:00hrs da manhã.

AO CHEGAR EM MANAUS
Ao chegar em Manaus, nosso “braço direito”, Magal, estará à disposição para qualquer tipo de
ajuda. Desde traslados, hotéis com tarifários mais acessíveis, voo fretado, guia turístico, dentre
outros.
Basta entrar em contato: 92 9 9187 6840.
Lembrando que essas atividades, não são inclusas no pacotes

COMO CHEGAR ATÉ BARCELOS
Fretamos um avião para 10 pessoas (Tucuna 6 + Tucuninha 4) por R$ 1000,00 ida e volta por
pessoa.
O vôo sai todos os SÁBADOS de Manaus às 06:00hrs e tem seu retorno, saindo de Barcelos às
08:15hrs.
O pagamento deve ser feito diretamente com a empresa contratada. (Vá pescar – (92) 9 9187
6840, falar com Magal)

AO CHEGAR EM BARCELOS
Os comandantes Eurico e Orlando, de ambos os barcos (TUCUNA E TUCUNINHA), estarão
esperando vocês no aeroporto.
Carregaremos as malas, varas, etc., e levar para o barco.
Chegando no barco, já será servido drinks e aperitivos de boas-vindas.
Iniciando-se assim a nossa semana de pescaria.
Obs*: Lembrando que nossos guias são completamente treinados, proporcionando para você e seu
grupo, os melhores pontos de pesca, os melhores rios e o melhor serviço para realizar a melhor
pescaria de sua vida!
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OUTRA FORMA DE CHEGAR ATÉ BARCELOS
Existem os barcos expressos, com um valor bem menor do que o avião. Porém são 12 horas de
viagem.
Barco Expresso TANAKA:
Toda Terça-Feira e Sexta-Feira.
Saída de Manaus as 14:00 pm
Chegada em Barcelos as 03:00 am
Saída de Barcelos as 19:00 pm
Chegada em Barcelos as 05:00 am
Telefone para contato: (92) 9 9129 7725

TÉRMINO DA PESCARIA (SEXTA)
Levaremos você e seu grupo até o HOTEL CIDADE (Barcelos), o qual, já está pré-reservado para
todos os clientes Tucuna.
Valor da estadia é de aproximadamente R$ 65,00 reais por pessoa. Quartos duplos. Café da manhã
incluso.
O hotel disponibiliza um translado até o aeroporto, já incluso. (Sábado)

O QUE LEVAR?
Após meses de ansiedade e contando nos dedos os dias remanescentes, chegou a tão esperada
data.
A complexidade das traias e vestuários são itens que variam de pescador para pescador, mais vamos
descrever a nossa lista de materiais (lembrando que não há regras).

Roupas:
Levamos apenas roupas leves.
2 – Calças de Suplex
2 – Camisas de Suplex Manga Longa
2 – Bermudas
4 – Camisetas
1 – Pijama
1 – Par Chinelos
1 – Par de tênis
Cuecas e meias…. O Barco conta com serviço de lavagem de roupas (grátis).
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Equipamentos úteis para a sua viagem:
- Protetor solar, boné e/ou chapéu e óculos escuros, de preferência com lentes polarizadas, para se
proteger do sol;
- Leve uma lanterna pequena e pilhas, de preferência leds;
- Máquina fotográfica não pode faltar;
- Capa de chuva;
- Não esqueça seus documentos pessoais e a Licença de Pesca Embarcada (porte obrigatório) –
mais informações no site do IBAMA;
- Medicamentos (curativos, antigripais, anti-inflamatórios, colírios, repelentes e outros com
prescrição);
- Alicates de bico e de contenção e canivete.

Equipamentos para pesca:
Pesca de Tucunaré.
Varas:
- Entre 5.6’ e 6.6’ (pés), de 20lb a 36lb, ação de moderada para rápida.
Carretilhas:
- Perfil baixo, com mais de 05 rolamentos e com mais de 100 m de capacidade de linha (Daiwa,
Shimano, Marine Sports, Flemming, etc.).
Linhas:
- Multifilamento de 40 lb até 65 lb.
- Líder Fluocarbono de 40 lb até 70 lb.
Iscas:
- Hélices, zaras, sticks, poppers, meia água e fundo, nas mais variadas cores, dando preferência
para as cores branca com cabeça vermelha e osso.

Pesca de Peixe de Couro.
MATERIAS INCLUSO (NÃO PRECISA LEVAR)
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PEIXES DA REGIÃO

TUCUNARÉ-AÇU / PACA

TUCUNARÉ-BORBOLETA

ARUANÃ / APAPÁ / TRAIRA

PIRAÍBA / CACHARA / PIRARARA

Telefone Via Satélite
Pescaria de Caiaque
Acampamento Selvagem

7

JOÃO VITOR MERCURI
Fone: (19) 9 9840 8881
E-Mail: joao@tucuna.com.br / info@tucuna.com.br / contato@tucuna.com.br
Site: www.tucuna.com.br
Facebook: Tucuna.com.br
Youtube: Maicon Bianchi

Lutando pela Pesca Esportiva...
... com você !!!
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