
De 04 à 09 de agosto de 2019 (6 dias/5 noites)  
Confirmação imediata - vagas limitadas! 

Vivência Fotográfica com Zig Koch 

Observação de ONÇAS  no Pantanal 



COMO SÃO AS VIVÊNCIA FOTOGRÁFICAS 
 
 
  
Com a experiência acumulada ao longo de mais de 30 anos de fotografia, 
viagens e expedições, desenvolvi em 2010 um modelo de viagem 
fotográfica com grupos que passei a chamar de Vivências Fotográficas.  
  
São focadas num público que tem interesse em viagens, fazer novas 
amizades e fotografar lugares especiais com minha assessoria fotográfica. 
Funciona como um curso prático, mas que não requer uma habilidade 
especial em fotografia nem grandes equipamentos, além de auxiliar na 
escolha para aquisição de futuros equipamentos fotográficos, porém 
alguns vão somente com celular!  
  
Tudo é preparado para estarmos na melhor luz nos melhores locais, num 
ritmo bastante intenso. 
  
Este grupo será de no mínimo 4 e no máximo 10 pessoas. Estarei o tempo 
todo dando a orientação fotográfica e fazendo exercícios fotográficos para 
aprimorar a técnica e visão de cada um. Isso no paraíso brasileiro para 
observação de onças!! 
  
Faremos fotos noturnas de estrelas, detalhes, uso de flash na natureza, 
uso de filtros especiais, entre outros assuntos e desfrutaremos paisagens 
deslumbrantes e vivências únicas, com todos os participantes voltados 
para fotografia.  
 

Zig Koch 
 
  





ROTEIRO DE VIAGEM 
  
Dia 04 de agosto – Saída do hotel em Cuiabá após o café da manhã às 07:30 para o Pantanal. São 100 km de asfalto até Poconé. Lá se inicia a 
Estrada Parque Transpantaneira com seus 147 km de extensão e 122 pontes. Seguimos até o quilômetro 62 onde está localizado o Hotel Mato 
Grosso Pantanal, às margens, Rio Pixaim cheio de vida. Já no caminho chama atenção a grande quantidade de jacarés, capivaras, tuiuiús, 
curicacas, colhereiros... E é só o começo. À tarde passeio de barco no por esse rio, com grandes chances de fotografar gaviões, garças e 
Martins pescadores, capturando peixes que são oferecidos pelo barqueiro.  
Macacos e outros animais também podem ser vistos. A noite focagem de animais noturnos em caminhão de safari da Biodiverse.  
  
Dia 05 de agosto (manhã) Após passarmos a primeira hora da manhã observando e fotografando as aves no comedouro do hotel partimos em 
direção a Porto Jofre. São 85 km pela estrada parque transpantaneiros, com várias paradas para que apreciar os animais que se encontram 
pelo caminho e a paisagem da maior planície inundável do Planeta. E estrada termina no grande rio Cuiabá divisa geográfica dos estados de MT 
e MS. Lá embarcaremos no nosso barco hotel que será nossa base nas próximas 3 noites.  
  
Dia 05 de agosto (tarde) 06, 07 e 08 de agosto (pela manhã) Durante 3 dias, embarcados em potentes lanchas faremos safaris fluviais pelos 
Rio Cuiabá e Piquiri e seus canais cheios de vida selvagem. O objetivo principal nessa parte da viagem é procurar o maior felino das Américas 
que frequentemente patrulha a região atrás de suas presas favoritas: As capivaras e os abundantes jacarés. Em dias normais (de clima quente) 
temos cerca de 90% de chance de encontrar pelo menos uma onça. Com frequência, conseguimos avistar mais de uma diariamente. Além 
desses grandes felinos, outro animal especial na região é a ariranha, maior lontra de água doce do mundo, que costumamos encontrar em 
famílias. Enquanto procuramos esses dois ícones da fauna brasileira observamos também muitos jacarés-do-Pantanal e capivaras, também 
macacos-bugio, iguanas e muitas e muitas aves. Serão 3 pernoites em Barco Hotel (Yatch Millenniun)  
  
Dia 08 de agosto (a tarde) - Após o almoço do translado (cerca de 4 horas) em direção à Pousada Piuval, dentro de uma grande fazenda de 
7000 hectares, localizada bem no começo da Transpanteneira. Chegada para almoço. À tarde safari fotográfico dentro da propriedade. Ao pôr-
do-sol estaremos em uma das torres de observação da pousada de onde pode-se contemplar a selvagem paisagem pantaneira. Depois do 
jantar, com auxílio de fortes luzes, faremos uma focagem de animais noturnos, com boas chances de observar corujas, cachorros-do-mato, 
veados e com sorte até o Tamanduá-bandeira um dos animais mais icônicos da América do Sul. Pernoite na Pousada Piuval. 
  
Dia 09 de agosto – Excursão durante a linda alvorada pantaneira, e estendendo pela manhã. Emas, seriemas, araras-azuis e tucanos são 
comuns nessa fazenda, em Agosto temos grande chance também de encontrar o pantanal tomado pela floração dos ipês rosa, localmente 
conhecidos como piúvas.  
Após o almoço transfer imediato para o aeroporto ou hotel em Cuiabá. 
 





O QUE ESTÁ UNCLUÍDO:  

• Hospedagem em quarto duplo com ar 
condicionado. 
 

• Todas as refeições do jantar do primeiro dia ao 
café-da-manhã do último dia. 
 

• Acompanhamento de guia naturalista profissional 
credenciado no MTur. 
 

• Transporte em van Mercedes Sprinter com 
seguro. 
 

• Orientação e acompanhamento  fotográfico 
durante toda a Vivência. 





 
 

• Passagens aéreas e taxas de embarque, bebidas, refeições não mencionadas 
acima. 
 

• Despesas de ordem pessoal.   

Tarifa terrestre por pessoa em quarto duplo 
 
Para a Vivência Fotográfica conforme o descrito acima custa por pessoa : 

 
 

 
  
• Pagamentos à vista via depósito bancário ou parcelado em até 3 vezes da seguinte forma: 
• Sinal de R$ 2000 para garantir sua vaga na viagem ATÉ 14 DE JUNHO. 
• Segunda parcela 30 dias depois. 
• E pagamento final até dois dias antes do início da viagem (variando de acordo com o número de 

participantes) 
• Consulte as condições e formas de pagamento com a Biodiverse pelo e-mail: info@biodiversebraziltours.com 
• Grupo mínimo de 4 e máximo de 10 pessoas. 

 

• Não inclui 
• Hotel em Cuiabá do dia 03 para 04. 
• Passagens aéreas e taxas de embarque, bebidas, refeições não mencionadas acima. 
• Despesas de ordem pessoal.   
• Bebidas. 

 
 

 

4 à 5 Pessoas 6 à 7 Pessoas 8 à 9 Pessoas 10 Pessoas 

 R$8.200,00   R$  6.900,00   R$ 6.350,00   R$ 5.920,00  

mailto:info@biodiversebraziltours.com


O BARCO HOTEL DA NOSSA VIVÊNCIA: O MILLENNIUM 



A BIODIVERSE é a empresa parceira neste roteiro. 

 
Para garantir sua vaga enviar um e-mail para: 

  
info@biodiversebraziltours.com 

REALIZAÇÃO:  

Fotógrafo profissional deste 1986 com ênfase me fotografia de natureza, 
turismo e viagens. É autor das fotografias de 14 livros e 32 exposições 
individuais, sendo 9 delas internacionais. Seu trabalho ilustra: calendários, 
relatórios anuais de empresas, ONGs e órgãos governamentais, fotografias 
para decoração e peças publicitárias. 
Foi premiado em vários concursos, destacando: segundo lugar no concurso 
NIKON PHOTOCONTEST INTERNATIONAL 2007 e Wildlife Photographer of 
The Year 2013. Ministra cursos e palestras e promove viagens fotográficas 
pelo Brasil e para o outros países.. 
Seu trabalho pode ser visto no seu banco de imagens: 
www.naturezabrasileira.com.br e seu portfólio em: www.zigkoch.com.br. 
Facebook: Zig Koch. 

Zig Koch 
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