
30 de outubro à 05 de novembro de 2021 (7 dias 6 noites)

Vivência Fotográfica com Zig Koch

Observação de ONÇAS no Pantanal

Vagas limitadas!



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.

Focadas em pessoas que tem interesse em viagens, fazer novas amizades e
fotografar lugares especiais. Sempre com minha assessoria fotográfica.

São como cursos práticos, mas que não requer um conhecimento especial
em fotografia nem grandes equipamentos. Alguns participantes vão
somente com celular e voltam muito satisfeitos com as fotos!

Ao longo das Vivências vou passando meus conhecimentos de composição
e técnicas fotográficas.

Tudo é preparado para estarmos na melhor luz nos melhores locais, num
ritmo bastante intenso.

Este grupo para observação das onças, terá de no mínimo 4 e no máximo 8
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 e com todos os participantes voltados
para fotografia.

Zig Koch





Dia 30 de outubro a 01 de novembro – Encontro no aeroporto de Cuiabá dia 30 de outubro as 11:15h. Almoço do grupo e

posteriormente partida com destino à Poconé, porta de entrada para o Pantanal Norte. Chegaremos na Pousada Aymara à tarde onde

tem muita coisa para fotografar e fazer já no entorno dos quartos. Trilhas no meio da mata, fauna e flora exuberantes com um bom nível

de conforto e infraestrutura.

O amanhecer no bosque da Pousada Aymara é algo inesquecível, com sons da floresta, possibilidade de avistar macaco-bugio, pica-paus

e muitas outras aves alegrarão a manhã. Passaremos o dia 31 explorando com veículo de safári, caminhando por trilhas e fotografando

ao redor da pousada. 2 pernoites na Pousada Aymara.

Dia 01 de novembro – Sairemos após o café da manhã com destino a Porto Jofre no final da Transpantaneira. Durante a viagem faremos

paradas para fotografar a fauna e a paisagem da maior planície inundável do Planeta. Onde a Transpantaneira encontra o gigante rio

Cuiabá com cerca de 200 metros de largura, embarcaremos no Jacaré Barco Hotel, que estará nos aguardando e será nossa base nas

próximas 3 noites.

Dia 01 (tarde) ao dia 04 (manhã) de novembro – A partir do nosso barco hotel que está estrategicamente ancorado próximo ao centro

dos avistamentos das onças pintadas na região, partiremos abordo de potente lancha em safaris fluviais pelos Rio Cuiabá e Piquiri e

seus canais cheios de vida selvagem. O principal objetivo nessa etapa da viagem é observar o maior felino das Américas que

frequentemente patrulha a região atrás de suas presas favoritas: as capivaras e os jacarés. Em dias quentes temos 90% de chance de

encontrar pelo menos uma onça. Já cheguei a ter 7 avistamentos em um só dia!! Além desses grandes felinos, teremos chance de

fotografar outros animais do Pantanal como a ariranha, maior lontra de água doce do mundo, que costumamos encontrar em famílias.

Enquanto procuramos esses dois ícones da fauna brasileira, observaremos também muitos jacarés-do-pantanal, capivaras, também

macacos-bugio, iguanas e muitas aves.

Dia 04 de novembro – Última manhã explorando o universo aquático em busca das onças ariranhas. Após o almoço partimos em

direção à Pousada Piuval no início da Transpantaneira onde chegaremos no final do dia. Depois do jantar, com auxílio de fortes luzes,

faremos uma focagem de animais noturnos, com boas chances de observar corujas, mães-da-lua, cachorros-do-mato, veados, com

sorte e até onças! Dependendo das condições e disposição do grupo, teremos a oportunidade de fazer fotografias de estrelas. Pernoite

na Pousada Piuval.

Dia 05 de novembro – Excursão em caminhão de safári durante a alvorada em busca principalmente do tamanduá-bandeira. Após o

café da manhã faremos nossa excursão final explorando e fotografando essa enorme fazenda e fazendo nossa despedida desta vivência

pantaneira. Após o almoço partida em direção ao aeroporto de Cuiabá onde termina nosso serviço.

ROTEIRO DE VIAGEM





O QUE ESTÁ UNCLUÍDO: 

• Hospedagem em quarto duplo/cabine(no barco
hotel) com ar condicionado.

• Todas as refeições do almoço do primeiro dia ao
almoço do último dia.

• Acompanhamento de guia naturalista profissional
credenciado no MTur.

• Transporte em van Mercedes Sprinter com
seguro.

• Todas as atividades mencionadas no roteiro.
• Orientação e acompanhamento fotográfico do

fotógrafo Zig Koch durante toda a Vivência.
• Aulas de fotografia ao logo da Vivência

Fotográfica

NÃO INCLUI:
• Possível noites  em hotel em Cuiabá.
• 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 o valor do investimento é:

• Valor por pessoa R$ 7.680,00  
• Desconto de 5% para:

Ex-alunos de Zig Koch
Pagamento à vista
Cônjuge ou parentes de primeiro grau  

Pagamentos:
Para  mais informações sobre pagamentos fale com o Fabiano da Biodiverse Brazil pelo e-mail: 
info@biodiversebraziltours.com ou pelo whatsapp 65 9 8123 9897

• Grupo mínimo de 4 e máximo de 8 pessoas.

mailto:info@biodiversebraziltours.com


AYMARA LODGE POUSADA PIUVAL



JACARÉ BARCO HOTEL



GARANTA SUA VAGA enviando um e-mail para:

info@biodiversebraziltours.com
ou pelo whatsapp 65 9 8123 9897

REALIZAÇÃO: 

Fotógrafo profissional deste 1986 com ênfase me fotografia de natureza,
turismo e viagens. É autor das fotografias de 15 livros e 33 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

Em parceria com: 

DÚVIDAS? envie um e-mail para: 

zig@zigkoch.com.br ou no what: 41-9-9969-3692

mailto:info@biodiversebraziltours.com
http://www.naturezabrasileira.com.br/
http://www.zigkoch.com.br/
mailto:zig@zigkoch.com.br


“Vivências Fotográficas; 
uma experiência transformadora na forma de viajar e de fotografar o mundo”

Zig Koch


