
 

 

 

EXPEDIÇÃO RIO ROOSEVELT – AMAZONAS 
 

   

   
 
A REGIÃO 
 
O Rio Roosevelt é hoje um dos ambientes aquáticos mais bem preservados existente na região amazônica. 
Este rio nasce no estado de Roraima e escorre suas águas na direção norte, desaguando no Rio Aripuanã, 
que por sua vez é tributário do Rio Madeira, que desaguara suas águas no Rio Amazonas. 
Um lindo rio de águas escuras, límpidas, e cheio de corredeiras em meio a uma selva ainda bastante 
preservada, onde a vida silvestre abunda em toda a sua região. 
Este, como qualquer rio amazônico, sofre duas distintas temporadas, seca e cheia. Algo bastante especial 
neste eco sistema é a gigantesca variedade de espécimes de escamas e também de bagres a nossa 
disposição para pescá-los, assim como diferentes momentos do ano para cada tipo de pesca. 

 
Os fortes e rápidos tucunarés pinimas, cachorras, bicudas, apapás, matrinchas, corvinas, jatuaranas e pacus, 
são somente algumas das espécies de peixes de escama que poderemos capturar com iscas artificiais ou 
mosca. 
A região tem um grande potencial para pesca com iscas vivas ou carnada, onde podemos pescar os gigantes 
pirararas, filhotes, surubins, jurupensens, jaús, barbados, assim como tantas outras espécies de peixes lisos 
da região. 
Nossa aventura tem seu inicio em Manaus, de onde voaremos por quase 2 horas, em uma aeronave Caravan 
10 lugares, até aterrissarmos na pista de voo privada da pousada, que está montada de forma muito prática e 
aconchegante para recebermos nossos clientes da melhor forma possível. 

 
A PESCA 
 
Vamos pescar com iscas artificiais, mosca, ou isca viva e carnadas.  
 

Com mosca: 

• Equipamento # 8 a # 10, com linhas flutuantes ou intermediárias (linhas torpicais). 

• Líderes fluocarbon 40 a 60 libras. 

• Moscas em 1/0 a 3/0 nas cores branco, amarelo, limão laranja e vermelho. 

  
Bait Casting ou Spinning: 

• Equipamentos entre 20-25 libras carretilhas compatíveis. 

• Linha multifilamento de 50 a 65 libras. 

• Isca de superfície, meia água e jigs. 

 
Com carnada: 

• Equipamentos a partir de 100 libras. Material de pesca pesada. 



 

 

INCLUSO NO PROGRAMA 
 

• 3 dias e meio de pesca, (ou 2 dias e meio de pesca) conforme o acordado. 

• 2 pessoas por barco mais guia. 

• Barco de alumínio de 6 metros, com motor de popa e motor elétrico. 

• Traslado aeroporto-hotel-aeroporto em Manaus. 

• Voo Manaus - Pousada – Manaus (PRIVATIVO). 

• Todas as refeições na pousada durante a semana de pesca, incluindo bebidas (cerveja, refrigerantes 
e água mineral). Bebidas quentes são cobradas à parte e conforme o consumo.  

• Acomodação em cabanas duplas ou triplas com ar condicionado e banheiro privativo. 
 
 
NÃO INCLUÍDO NO PROGRAMA 
 

• Voos até Manaus. 

• Bebidas destiladas e fermentadas tipo (caipirinha, whisky, vodka e vinho).  

• Equipamento de pesca de qualquer tipo. 

• Chamadas telefônicas. 

• Gorjetas (recomenda-se cinco por cento do valor pago do programa de pesca). 

• Iscas vivas (à venda na pousada: tuvira, matrinchã, minhocuçu). 
 
 
OPÇÕES DE CRONOGRAMA 
 

1- Antes do B.E.S.T.: (3,5 dias de pesca) 

• dia 1- 28/02- chegada a Manaus  

• dia 2- 29/02- pela manhã voo Manaus/Pousada. Check-in e à tarde pesca. 

• dia 3- 01/03- pesca 

• dia 4- 02/03- pesca 

• dia 5- 03/03- pesca 

• dia 6- 04/03- retorno pousada Manaus pela manhã. 
 

2- Após o B.E.S.T.: ( 2,5 dias de pesca) 

• dia 1- 08/03- pela manhã voo Manaus/Pousada. Check-in e à tarde pesca. 

• dia 2- 09/03- pesca 

• dia 3- 10/03- pesca 

• dia 4- 11/03- retorno pousada Manaus pela manha. 
 
Capacidade: 
Grupo máximo de 20 pessoas. 
Voo de Caravan para 10 lugares (15 quilos de equipagem por pessoa pesado individualmente antes do 
embarque). 
 
Documentos necessários: 
Carteira de vacinação de febre amarela. 
Passaporte com pelo menos 6 meses de validade desde a data de entrada no pais. 
Para os residentes, carteira de identidade com menos de 10 anos de emissão, e em perfeitas condições é 
suficiente. 
 
Temporadas: 
Peixes de Couro: Janeiro a Maio 
Apapas: Março a Maio 
Peixes de escama (esportivos): Agosto a Novembro 
 
 
INFORMAÇÕES E RESERVAS 
 
Preços e disponibilidade consultar por email – reservas@fontur.com.br 

mailto:reservas@fontur.com.br

