
TUCUNARÉS DO ALTO RIO JUMA – AMAZÔNIA 
  
O RIO JUMA é um tradicional e conhecido ponto dos pescadores de tucunarés. No entanto com 
a AGÊNCIA BURIMAN, você pescará no “Alto Rio Juma”, aonde muitos tucunarés explosivos 
estarão lhe esperando. A EXPEDIÇÃO ALTO JUMA LODGE é uma estrutura rústica e simples, 
voltada totalmente para a pesca esportiva do tucunaré açú e suas variáveis. Está situado a 
aprox.  1h30m de barco rápido do Ramal 17 (Carreiro) e a 2h30m de Manaus. Possui 1 chalé 
principal (restaurante e varanda) e 5 chalés dormitórios com banheiros e ar condicionado. A 
pousada acomoda até 10 pescadores. 
 Sobre a pesca: Na frente da pousada já encontramos ação de tucunarés. Além de pescar no 
próprio Rio Juma, são diversos pequenos igarapés e lagoas para realizar a pescaria. Estes 
pequenos “braços”, estão localizados dentro de comunidades de moradores locais que nos 
permitem pescar “100% pesque-e-solte”, logo, para levarmos desenvolvimento sustentável e 
econômico para a região, contratamos guias e colaboradores para trabalharem no rancho e 
ajudarem a preservar a belíssima região.  
 Iscas Artificiais: 1) Para os amantes de iscas de superfície, a pesca é 90% no visual: iscas 
grandes como hélices, zaras, poppers e sticks são recomendadas. 2)Também para cobrir uma 
ação ou buscar um bocudo manhoso, sub-superfície, meia água e jigs de penacho proporcionarão 
ótimos exemplares. Obs: Não é permitido a pesca com isca viva. 
 
PACOTES / VALORES 2017 

4 dias Completos de Pesca  
  
2 pescador por barco 

Tudo Incluso à partir de Manaus* 

  
R$2.990 por pessoa 
Sinal de R$590 
  

****Consulte disponibilidade para grupos de 5 dias por R$3.690 
 
Inclui: 
Transfers Aeroporto de Manaus/ Pousada / Aeroporto de Manaus. 5 pernoites com 4 dias 
completos de pesca com guia e barco para pesca esportiva equipado com motor 15 à 30hp para 
dois pescadores. 25 litros de gasolina por barco. Quarto duplo com um banheiro por habitação, 
pensão completa, bebidas (refrigerante, água e cerveja). 
*Não Inclui: 
Bilhete aéreo da origem até a cidade de Manaus, refeições em Manaus, gorjetas, bebidas 
destiladas, ligações telefônicas, excedente de 25l de gasolina por dia e outros extras não 
mencionados explicitamente como inclusos. 
  
 
ITINERÁRIOS E DATAS: As saídas de grupos acontecem sempre aos Domingos. O primeiro 
transfer (van) será acionando no Aeroporto Internacional de Manaus até o Ramal 17 após o Porto 
Carreiro. O segundo transfer será com as próprias lanchas de pesca que levará o grupo até a 
pousada. 
 
Observação sobre os vôos recomendados: no Domingo, chegar em Manaus até as 12:30. Na 
Sexta qualquer voo depois das 15h. 
 
 
 
 
 



 
 
4 dias de pesca  
1˚ dia – Domingo - Transfer Aeroporto / Pousada. Pernoite com 
petiscos e jantar. 
2˚ dia – Segunda - 1º dia completo de pesca 
3˚ dia – Terça - 2º dia completo de pesca 
4˚ dia – Quarta - 3º dia completo de pesca 
5˚ dia – Quinta - 4º dia completo de pesca 
6˚ dia – Sexta - 5º Traslado Pousada / Aeroporto Internacional 
de Manaus.   
 

 
  
Forma de pagamento: 
Na reserva sinal de R$590, 50% do pacote quitado até 60 dias antes do check-in e restante pago 
até 30 dias antes da viagem. Aceitamos depósito bancário ou cheques sem custo. Parcelamos o 
valor via plataforma Paypal com custo adicional de 15% sobre o valor do pacote sujeitos a 
alterações com a plataforma de pagamento. 
 
***Podemos tirar a entrada, mas passar todo o pacote OU parcialmente no PAYPAL (plataforma de pagamento com 
cartão de crédito on-line) com a taxa de 14% sob valor total em 12x.  
Outras taxas para parcelas menores que 12x: 
Porcentagem	cobrada	para		Parcelas	com	PAYPAL:	7.0%	(1x)	-	8.0%	(2x)	-	9.0%	(3x)	-	10%	(4x)	-	11%	(5x)	-	12%	(6x)	-	13%	(7x)	-	14%	
(8x	à	12x) 
***A passagem aérea também pode ser paga no paypal com mesma taxa acima. 
***A proposta acima tem validade de 24h para recebimento de sinal e garantia da reserva.  
 
CONTA PARA DEPÓSITOS 
Bradesco  
Agência 3450 
Conta Corrente 662-9 
 
BURIMAN VIAGENS E TURISMO LTDA ME 
CNPJ 21.136.394/0001-80 
 
Condições gerais para Grupo de Pesca e "passageiro/contratante avulso" (cliente que se 
encaixará em um barco e turma sem parceiro): 
 
O valor do pacote varia conforme o número de contratantes por turma. Sendo assim, o grupo terá 
um mínimo de 6 contratantes. Caso o grupo esteja em menor de 6 contratantes, será cobrada uma 
taxa extra de R$150 por pessoa para arcar com custos de transporte e logística.  
Para contratantes avulsos, haverá uma taxa de R$900 a ser divida por todos os pescadores 
avulsos no pacote a fim de redução de despesas para ter um barco com UM PESCADOR. Também 
poderá ser negociado se algum pescador avulso arcará com o custo e logo, pescar sozinho durante 
os 4 dias de pesca. 
 
DO CANCELAMENTO: 
Considerando as características próprias das hospedagens e pacotes oferecidos pela 
CONTRATADA e em virtude da impossibilidade de comercialização dos mesmos em tempo 
reduzido, os pedidos de cancelamentos somente serão aceitos se efetuados mediante aviso formal 
prévio condicionado à aplicação das normas e políticas internas de cancelamento abaixo 



relacionadas, independente de justo motivo: 
 Para todo e qualquer pedido de cancelamento previsto nas condições abaixo, será retido pela 
CONTRATADA, o percentual equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total do pacote a título de 
taxa administrativa: 
a) Quando o pedido de cancelamento ocorrer com mais de 60 (sessenta) dias de antecedência à 
data do check-in ou em até 07 (sete) dias da assinatura do contrato (desde que firmados com o 
mínimo 67 (sessenta e sete) dias de antecedência) – o reembolso se dará através de carta de 
crédito com validade para 06 (seis) meses ou através de crédito bancário, conforme opção 
exercida pelo CONTRATANTE.  
b) Quando o pedido de cancelamento ocorrer entre 30 (trinta) e 59 (cinquenta e nove) dias de 
antecedência à data do check-in – será convertido o equivalente a 30 % (trinta por cento) do valor 
pago em carta de crédito com validade para 06 (seis) meses e o restante através de carta de 
crédito com validade para 06 (seis) meses ou crédito bancário, conforme opção exercida pelo 
CONTRATANTE.  
c) Quando o pedido de cancelamento ocorrer entre 29 (vinte e nove) e 15 (quinze) dias 
antecedentes à data do check-in – será convertido a totalidade paga em carta de crédito com 
validade para 06 (seis) meses;  
d) Quando o pedido de cancelamento ocorrer com menos de 15 dias de antecedência à data do 
check-in ou em caso de desistência durante a hospedagem, não haverá qualquer tipo de 
abatimento, bonificação ou devolução dos valores pagos.  
Considerando ainda as características de hospedagens e pacotes comercializados pela 
CONTRATADA, a mesma se reserva o direito de proceder o cancelamento da reserva a partir da 
iminência de acidentes, calamidades ou outros eventos ocasionados por fenômenos naturais ou 
ainda situações adversas diretamente ligadas ao bom desenvolvimento dos serviços essenciais 
utilizados pelo CONTRATANTE, que possam apresentar riscos à vida ou saúde do mesmo. Para 
esses casos, os valores pagos serão devolvidos sem a incidência de qualquer encargo ou desconto, 
excetuando-se as diárias efetivamente usufruídas, se houverem, e não afetadas diretamente pelas 
circunstâncias supra referidas. 
 
 
Este é um Contrato Epistolar e qualquer pagamento e transferências para conta 
bancária da Buriman Viagens, dá como aceita as condições acima citadas.  
	


