Logística da programação no Rio Guaporé
Segue abaixo algumas perguntas feitas frequentemente sobre esta
operação de pesca que poderão ajudar a esclarecer suas dúvidas.
Como chegar até o local de pesca?
Recebemos nossos grupos nas cidades de Vilhena – RO e Cacoal -RO,
dependendo da época escolhida para sua pescaria, sendo que de 15 Maio,
até 15 julho sua chegada será pela cidade de Vilhena - RO e a partir de 25
de Julho até 26 de Setembro sua chegada deverá ser pelo aeroporto de
Cacoal - RO.
Chegada por Vilhena
Você poderá montar sua própria logística ou buscar um agente de viagens
de sua preferência, de acordo com os preços e facilidades para você. A
princípio é assim: de qualquer localidade do Brasil para Cuiabá - MT
usando a companhia aérea de sua preferência, operando no Brasil, de
Cuiabá a Vilhena-RO pela empresa Azul.
Chegada ao aeroporto de Vilhena RO 13: 45 horas, com traslado imediato
ao Barco, chegada ao barco em torno das 17 horas, hospedagem e início
da navegação.
Como será o dia a dia de pesca desta operação?
1º dia - Quinta Feira: Chegada ao aeroporto de Vilhena RO 13: 45 horas,
com traslado imediato ao Barco, chegada ao barco em torno das 17 horas,
hospedagem e início da navegação;
2º dia – Sexta Feira: Pesca;
3º dia – Sábado:

Pesca;

4º dia – Domingo:

Pesca;

5º dia – Segunda:

Pesca;

6º dia – Terça Feira: Pesca e chegada ao porto de origem ao anoitecer e
pernoite com opção de translado imediato para Vilhena...
7º dia - Após o café da manhã, traslado ao aeroporto de Vilhena, RO, onde
nosso trabalho termina e começa seu retorno à origem voo Azul 14:15 hrs.

O que está incluído nestes pacotes de pesca?
• 5 dias de pesca pelas baías, igarapés e afluentes do rio Guaporé;
• 06 noites no barco;
• Três refeições por dia e petiscos;
• Bebidas (cerveja, refrigerantes variados e água mineral);
• 01 Barco com motor para dupla de pescadores, cadeiras giratórias, caixa
térmica para bebidas e guia especializado;
• Combustível;
• Isca branca; (capturado pelos guias)
O transfer do aeroporto de Vilhena já está incluído no pacote.

O que não inclui nestes pacotes de pesca?
Licença de Pesca obrigatória; Seguro viagem; Gastos pessoais;
Telefonemas; itens não mencionados no programa; iscas não encontradas
na região, bebidas destiladas, vinhos e energéticos. Responsabilidade do
BARCO MAANAIM por eventuais alterações de voos das cias aéreas;
Excessos de bagagem; Taxas de embarque e passagens aéreas até VilhenaRO; Transfer aéreo
PS: Taxas de telefonemas a bordo serão cobradas à parte. (Iscas como
Tuviras, Minhocas, Vinhos, bebidas destiladas e também chumbos de
pesca poderão ser encomendados com antecedência de 20 dias da data
do embarque, com pagamento prévio).
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