
 
                                                  

INTRODUÇÃO 

 

A Pousada Piuval, está situada à 110 km de Cuiabá e a 10 km de Poconé - MT. É a 

primeira pousada da Rodovia Transpantaneira. 

Possui uma área de 7.000 há de terra, e possui uma das mais belas paisagens naturais 

do Pantanal. Nela, encontra-se uma diversificada fauna e flora pantaneira, onde o turista 

pode observar e admirar sua biodiversidade. 

 

A pousada Piuval esta comprometida com o meio ambiente adotando práticas 

sustentáveis da preservação da Flora e Fauna, como por exemplo: sistema intensivo de 

tratamento de esgoto ( ETE ), Sistema de estação de Tratamento da Agua ( ETA), 

Sistema de Reuso de aguas da pia, chuveiro e ar condicionado reutilizando-as nos vasos 

sanitários, Coleta e reuso de aguas fluviais, coleta e separação seletiva dos lixos 

inorgânicos e orgânicos, dando destinação correta e segura para o meio ambiente e para 

toda partes interessadas, reciclagem do óleo de gordura para troce e substituição por 

sabão liquido, Chuveiros com aquecimento solar, fechaduras automáticas em torneiras 

de pias, iluminações com lâmpadas LED, em áreas comuns com sensores de presença. 

EM BRVE, toda eficiência energética da nossa Pousada será produzida por uma usina 

solar com placas fotovoltaicas que produzirá 80 KWP de energia mês. 

 

INSTALAÇÕES 

- Restaurante com comidas típicas do pantanal. 

- Recepção com sistema de Telefonia e Internet, scanner e impressora 

- Televisão 42 polegadas / antena parabólica e a cabo 

- Piscina com cascata - Quadra de vôlei gramada. 

- Torres de observação, 40 cavalos, 05 barcos motorizados, pescaria, 02 hillux safaris 09 

lugares, 02 caminhão safaris 20 lugares, 01 trator safari 15 lugares. 

- Playground 

- sala de jogos, sinuca, pebolim, pingpong, xadrez, dama, carteado, baralho, dominó 

- Grupo Gerador de energia 150kva em caso de emergência   

 

ACOMODAÇÕES 

 

20 Apartamentos standard (25m²), com frigobar, ar condicionado Split 

inverter e ventiladores de teto, televisão Led 29’ com tv a cabo 12 canais, internet wifi 

gratuito, telefone, cofre, porta com fechadura eletrônica, banheiros privativos, janelas 

teladas e bem arejados. 

     

09 Suites Luxo (36 m²), com frigobar, ar condicionado Split inverter e 

ventiladores de teto, televisão Led 32’ com 12 canais a cabo, internet wifi gratuito, 

telefone, cofre, secador de cabelo, banheiros privativos, sacada privativa com mesas, 

cadeiras e redes com vista panorâmica e portas teladas. 

     

01 Suite Master (45 m²), com frigobar, ar condicionado Split inverter , televisão 

Led 42’ com 12 canais a cabo, internet wifi gratuito, telefone, cofre, secador de cabelo, 

banheiros privativos com Hidromassagem, sacada privativa com mesas, cadeiras e redes 

com vista panorâmica e portas teladas. 

http://www.pousadapiuval.com.br/


 

 

TARIFÁRIO DE 2017     *BALCÃO* 

 

PREÇOS POR DIÁRIA APARTAMENTOS STANDARD  

 

APARTº SINGLE..........R$ 435,00                

APARTº DUPLO………..R$ 620,00 

APARTº TRIPLO..........R$ 790,00               

APARTº QUÁDRUPLO.R$ 940,00 

 

PREÇOS POR DIÁRIA SUITES LUXO 

  

APARTº SINGLE..........R$ 525,00                

APARTº DUPLO………..R$ 745,00 

APARTº TRIPLO..........R$ 950,00               

APARTº QUÁDRUPLO.R$ 1125,00 

 

PREÇOS POR DIÁRIA SUITE MASTER 

  

APARTº 01 PESSOA..........R$ 783,00                

APARTº 02 PESSOAS..…..R$ 1.115,00 

 

 

INCLUSO NA DIÁRIA: 05 refeições diárias sendo, 01 café da manha, 01 almoço, 01 

lanche da tarde, 01 jantar e 01 chá da noite, 01 passeio de barco ou 01 passeio a cavalo 

(por diária), caminhada nas trilhas 

e uso de piscina.  

 

PREÇO DE DAY USE: (POR PESSOA) 

 

R$ 85,00 – Com almoço, caminhada nas trilhas, torre de observação e uso de piscina. 

 

PASSEIOS OPCIONAIS EXTRAS: 

Passeio de barco..........R$ 300,00 (a hora p/ 04 pessoas) 

Passeio a cavalo...........R$ 60,00 (a hora por pessoa) 

Passeio de tratrem.......R$ 300,00 (a hora p/ 15 pessoas)  

Passeio de bicicleta.....R$ 20,00 (por pessoa por período) 

Almoço extra................R$ 50,00 (por pessoa) 

Focagem Noturna.........R$ 150,00 (até 03 pessoas) 

Safári fotográfico na Rod. Transpantaneira ..................... R$ 300,00 

 

 

 

 

http://www.pousadapiuval.com.br/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=10%3Abarco&Itemid=37&lang=br
http://www.pousadapiuval.com.br/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=9%3Acavalo&Itemid=37&lang=br
http://www.pousadapiuval.com.br/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=17%3Atratrem&Itemid=37&lang=br
http://www.pousadapiuval.com.br/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=7%3Abicicleta&Itemid=37&lang=br


 

RESERVAS:  

 

Exige – se 50% no ato da reserva e o restante poderá ser pago 

Antes da saída dos Pax’s. O valor poderá ser em depósito no Banco do Brasil – 

Agência – 0662-9, Conta Corrente – 7071-8, em nome da “Pousada Piuval”.  

E o comprovante deverá ser enviado por fax, para efetivação da reserva. 

  

TRANSFER: 

 

* Fazemos transfer do Aeroporto à Pousada e da pousada ao Aeroporto. 

 

Até 03 pessoas    R$ 800,00   (ida e volta) 

De 04 até 10 pessoas   R$ 1 500,00 (ida e volta) 

De 11 até 22 pessoas  R$ 2.500,00 (ida e volta) 

 

 

CRIANÇAS: (por diária) 

 

01 criança até 05 anos – Free.... 02 crianças nesta idade acréscimo de R$ 90,00. 

De 06 a 10 anos ----- Paga – se uma taxa de R$ 90,00 

Acima de 10 anos --- Paga 100% 

 

CORTESIAS: Até (04) pessoas pagantes, daremos 01 cortesia (p/ moto-guia). Acima de 

(05) pessoas pagantes, 02 cortesias (motorista e guia).  

(Caso tiver a agência não obter o número de pax`s por cortesia concedida terá que pagar 

uma taxa de R$ 100,00 por diária) 

 

OBS: Os nossos preços são Net, Net.... 

 

POLITICA CANCELAMENTO: 

 Cancelamento até 30 dias antes da data chegada será cobrado 10% do total da 

reserva; 

 Cancelamento até 26 dias antes da data chegada será cobrado 20% do total da 

reserva; 

 Cancelamento até 15 dias antes da data chegada será cobrado 40% do total da 

reserva; 

 Cancelamento até 05 dias antes da data chegada será cobrado 80% do total da 

reserva; 

 Cancelamento tardiamente ou caso de não comparecimento, será cobrado 100% total 

da reserva. 

 

 O não cumprimento do cancelamento acima será cobrado 50% de No-Show. 

 Inicio da diária 15:00hs, término as 13:00hs do dia seguinte. 

 A permanência do cliente após as 13:00hs no apartamento será cobrada outra diária. 

 Os passeios terão a máxima duração de 2:00hs, passando deste horário, estaremos 

cobrando por hora, conforme os preços acima. 

 As tarifas são válidas até Dezembro 2017 (Excetos períodos Carnaval, semana santa, 

Natal & Réveillon). 

 

 



    GUIA Bilíngue.......Diária a Combinar (Dependendo do número de 

pessoas).   

 
Qualquer dúvida, favor nos contatar 

 

Pousada Piuval 
Pantanal – MT 
Fone: (0xx65) 33451338 / 3345-2317 
Piuval: (065) 3345-3479 
Msn: pousadapiuvalpantanal@hotmail.com 

reservas@pousadapiuval.com.br 
 

 

 
Política da Sustentabilidade 

A Direção da POUSADA PIUVAL, localizada no Km 10 da Rodovia Transpantaneira, no Município de Poconé–MT, 

tem como compromisso a gestão sustentável do empreendimento contemplando: 

1) A preservação do meio-ambiente, da cultura e patrimônio da comunidade local e em especial os pantaneiros, 

sempre respeitando a legislação vigente; 

2) A satisfação das necessidades e segurança dos clientes e colaboradores; 

3) O comprometimento com sua melhoria contínua para eficácia da sua gestão; 

4) A implementação dessa política de forma documentada e analisada criticamente, os seus objetivos e a 

divulgação a todos os interessados visando seu conhecimento e entendimento. 

 

A Direção 

 

mailto:pousadapiuvalpantanal@hotmail.com
mailto:reservas@pousadapiuval.com.br

