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O SUPER AÇU RIO NEGRO LODGE 
é um resort construído em meio à Floresta Amazônica com inúmeras 
opções de lazer. Uma delas é a imersão direta na natureza seja para a 
Pesca Esportiva ou Ecoturismo. 
Localizado estrategicamente no maior arquipélago fluvial do mundo 
(Mariuá), entre os municípios de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro, 
em uma gigantesca região com paranás, milhares de lagos e vários 
afluentes, que abrigam os grandes Tucunarés Açus.

MUITO MAIS QUE PESCA, 
UMA EXPERIÊNCIA 
NO CORAÇÃO DA 
FLORESTA AMAZÔNICA 



TOTALMENTE RENOVADO 
PARA RECEBER VOCÊ E SUA FAMÍLIA

O LODGE, que antes era privilégio apenas para estrangeiros, agora nessa nova fase, 
abre suas portas para receber famílias com crianças de todas as idades e pescadores esportivos do Brasil.  

Com total segurança no meio da selva, o complexo possui telefone e TV via satélite, home-theater, wi-fi, ar condicionado, área de lazer, 
piscina, restaurante com gastronomia regional e internacional, e diversas acomodações confortáveis com roupas de cama para proporcionar 

uma excelente noite e recuperar as energias para viver os próximos dias no LODGE que se iniciam bem cedo. 

A partir das 5:00 horas o café da manhã já está servido e o melhor time de guias da região 
já prepara os barcos para mais um grande dia.



A MELHOR ESTRUTURA 
PARA VOCÊ ENCONTRAR 

OS GRANDES AÇUS
Para as expedições, O SUPER AÇU RIO NEGRO LODGE,  
possui estrutura com: 

• 14 BASS BOAT RAPTOR E NITRO com motorização 115HP 
• 18 BASS TRACKERS com motorização 60HP  

Todos com motores elétricos wireless. 
  
Com nossas embarcações e equipamentos de ponta, 
os hóspedes têm a vantagem de explorar vários 
locais e pontos de pesca em um mesmo dia, aumentando 
sua chance de capturar o grande Tucunaré Açu.

Durante nossas expedições, é opcional: 

• retornar ao LODGE para o almoço; 
• almoçar na floresta com comida 
  regional preparada pelo guia; 
• levar deliciosos lanches.



Suíte Standard 
Possui 50m2, duas camas de casal (queen size), ar condicionado, 
banheiro privativo com água quente, banheira e varanda. 

Suíte Premium  
Possui 100m2, duas camas de casal (queen size), ar condicionado, 
banheiro privativo com água quente, banheira e varanda.

ACOMODAÇÕES
Chalés 1 a 4 
Cada cabana possui uma suíte Premium com 100m2, duas camas 
(queen size), ar condicionado, banheiro privativo com água quente, 
banheira e varanda. 

Chalés 2 a 9 
Cada cabana possui 2 suites standard com 50m2, duas camas de casal 
(queen size), ar condicionado, banheiro privativo com água quente 
e varanda. 

Chalés 10 a 12 
Cada cabana possui sala conjugada e 2 suítes standard de 50m2, com 
duas camas de casal (queen size), ar condicionado, banheiro privativo 
com água quente e varanda.



Somos o maior complexo para 

ecoturismo… 



e pesca 
esportiva 

da Amazônia
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