
 
 
 
 
 
 
Pacote Promocional Completo  

Pacote completo pescaria em dupla. 
 

 4 dias de hospedagem e 3 dias de pescaria.  

Itens do Pacote: Suíte dupla de solteiro, com ar condicionado, televisão e 
frigobar.  
 

Hospedagem com café da manhã almoço e jantar, se optar em almoçar no 
rio, tem o kit churrasco (arroz, vinagrete, farofa, carne, linguiça, frango para 
churrasco e carvão).  
 

Pescaria em dupla.  

Incluindo guia de pesca, canoa motor, 30 litros de combustível por dia, iscas 
vivas da região, cadeiras giratórias caixa térmica.  
 

Bebidas para levarem para o rio e para consumir na pousada com cota 

(Consumo próprio). Começando a partir do primeiro dia de pescaria. 
 

Cota por pessoa por dia:  

Cervejas palito em latas (Skol, brahma, Antártica, heineken) 24 latas 269ml.  
Guaraná em latas 3 unidades  
Gelo meia barra  
 

Porções na pousada:  

Peixes, Frango e Carne  
 

Tira gosto na Pescaria:  

Salaminho, Queijo, Azeitona e Palmito  
 

Valor do pacote: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) a dupla.  
Ou R$ 2.500,00 Por Pessoa. 
Pagamento 30% na contratação via deposito.  
O restante quando chegar a pousada.  
Ou pode ser parcelado, quitação ao chegar na pousada. 

A Pousada Tucunaré preparou uma promoção imperdível. Monte grupo de Pesca acima de 
36 pessoas e ganhe uma free, isso mesmo uma pessoa não paga nada. Não perca tempo, 
monte seu grupo agora mesmo para participar dessa oferta especial! 

Pacote sem translado. 

 

Whatsapp: (62)9 9901-7291 – Valquíria 

Pousada: (62)3382-3228 

E-mail. reservas@pousadatucunares.com.br 
Site: www.pousadatucunares.com.br 
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Pacote Promocional Completo  

Pacote completo pescaria em dupla. 
 

 5 dias de hospedagem e 4 dias de pescaria.  

Itens do Pacote: Suíte dupla de solteiro, com ar condicionado, televisão e 
frigobar.  
 

Hospedagem com café da manhã almoço e jantar, se optar em almoçar no 
rio, tem o kit churrasco (arroz, vinagrete, farofa, carne, linguiça, frango para 
churrasco e carvão).  
 

Pescaria em dupla.  

Incluindo guia de pesca, canoa motor, 30 litros de combustível por dia, iscas 
vivas da região, cadeiras giratórias caixa térmica.  
 

Bebidas para levarem para o rio e para consumir na pousada com cota 

(Consumo próprio). Começando a partir do primeiro dia de pescaria. 
 

Cota por pessoa por dia:  

Cervejas palito em latas (Skol, brahma, Antártica, heineken) 24 latas 269ml.  
Guaraná em latas 3 unidades  
Gelo meia barra  
 

Porções na pousada:  

Peixes, Frango e Carne  
 

Tira gosto na Pescaria:  

Salaminho, Queijo, Azeitona e Palmito  
 

Valor do pacote: R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) a dupla.  
Ou R$ 3.750,00 Por Pessoa. 
Pagamento 30% na contratação via deposito.  
O restante quando chegar a pousada.  
Ou pode ser parcelado, quitação ao chegar na pousada. 

A Pousada Tucunaré preparou uma promoção imperdível. Monte grupo de Pesca acima de 
36 pessoas e ganhe uma free, isso mesmo uma pessoa não paga nada. Não perca tempo, 
monte seu grupo agora mesmo para participar dessa oferta especial! 

Pacote sem translado. 

 

Whatsapp: (62)9 9901-7291 – Valquíria 

Pousada: (62)3382-3228 

E-mail. reservas@pousadatucunares.com.br 
Site: www.pousadatucunares.com.br 
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Pacote Promocional Completo  

Pacote completo pescaria em dupla. 
 

 6 dias de hospedagem e 5 dias de pescaria.  

Itens do Pacote: Suíte dupla de solteiro, com ar condicionado, televisão e 
frigobar.  
 

Hospedagem com café da manhã almoço e jantar, se optar em almoçar no 
rio, tem o kit churrasco (arroz, vinagrete, farofa, carne, linguiça, frango para 
churrasco e carvão).  
 

Pescaria em dupla.  

Incluindo guia de pesca, canoa motor, 30 litros de combustível por dia, iscas 
vivas da região, cadeiras giratórias caixa térmica.  
 

Bebidas para levarem para o rio e para consumir na pousada com cota 

(Consumo próprio). Começando a partir do primeiro dia de pescaria. 
 

Cota por pessoa por dia:  

Cervejas palito em latas (Skol, brahma, Antártica, heineken) 24 latas 269ml.  
Guaraná em latas 3 unidades  
Gelo meia barra  
 

Porções na pousada:   

Peixes, Frango e Carne  
 

Tira gosto na Pescaria:  

Salaminho, Queijo, Azeitona e Palmito  
 

Valor do pacote: R$ 8.500,00 (Oito Mil e Quinhentos Reais) a dupla.  
Ou R$ 4.250,00 Por Pessoa. 
Pagamento 30% na contratação via deposito.  
O restante quando chegar a pousada.  
Ou pode ser parcelado, quitação ao chegar na pousada. 

A Pousada Tucunaré preparou uma promoção imperdível. Forme grupo de Pesca acima de 36 
pessoas e ganhe uma free, isso mesmo uma pessoa não paga nada. Não perca tempo, monte 
seu grupo agora mesmo para participar dessa oferta especial! 

Pacote sem translado. 

 

Whatsapp: (62)9 9901-7291 – Valquíria 

Pousada: (62)3382-3228 

E-mail. reservas@pousadatucunares.com.br 
Site: www.pousadatucunares.com.br 
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Pacote Promocional Diária  

Promoção – Suíte dupla e Tripla R$ 220,00 Diária por pessoa. 
 

Itens do Pacote: 

– Hospedagem, Café da Manhã, Almoço e Jantar. 

– Incluindo o Kit almoço se optar de almoçar no rio. 

– Suíte dupla de solteiro, tripla ou suíte de casal. 

Itens do kit churrasco: Arroz, Carne para Churrasco, Farofa, Vinagrete, 

Linguiça e carvão. 

 
Principais Comodidades:  
– 1 piscina 

– Wi-Fi gratuito 

– Estacionamento gratuito 

– Quarto para família. 

– Frigobar, TV e Ar condicionado nos quartos 

– Beira do Rio Araguaia 

– Bar e Restaurante 

 
Grupos de Pesca: 
 

Atenção grupos de pesca, estamos com uma promoção incrível para pacotes de 
pesca esportiva. 

Ligue agora mesmo que negociaremos sua estadia no paraíso da pesca esportiva 
em Luiz Alves – Rio Araguaia – GO. 

    Contato: (62) 9 9901-7291 ou (62) 3382-3228 

 
 

 

 

 

 

 

Whatsapp: (62)9 9901-7291 – Valquíria 

Pousada: (62)3382-3228 

E-mail. reservas@pousadatucunares.com.br 
Site: www.pousadatucunares.com.br 
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Pacote Promocional Diária  

Promoção – Suíte dupla e Tripla R$ 140,00 Diária por pessoa. 
 

Itens do Pacote: 

– Hospedagem, Café da Manhã. 

– Suíte dupla de solteiro, tripla ou suíte de casal. 

 
Principais Comodidades: 

– 1 piscina 

– Wi-Fi gratuito 

– Estacionamento gratuito 

– Quarto para família. 

– Frigobar, TV e Ar condicionado nos quartos 

– Beira do Rio Araguaia 

– Bar e Restaurante 

 
Grupos de Pesca: 
 

Atenção grupos de pesca, estamos com uma promoção incrível para pacotes de 
pesca esportiva. 

Ligue agora mesmo que negociaremos sua estadia no paraíso da pesca esportiva 
em Luiz Alves – Rio Araguaia – GO. 

    Contato: (62) 9 9901-7291 ou (62) 3382-3228 
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