BARRA MANSA LODGE
PANTANAL - BRASIL
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O HOTEL
Localizado às margens do belíssimo Rio Negro, com vista para o rio, o Hotel Barra
Mansa possui estrutura aconchegante e uma grande concentração de vida
selvagem. Pertencente à família Rondon, pioneira na ocupação desta região, a
Barra Mansa proporciona uma recepção calorosa, fazendo com que os hóspedes
sintam-se em casa em pleno Pantanal.
O acesso se dá através de vôos panorâmicos durante todo o ano ou em veículos 4x4
no período de seca de junho à novembro. O hotel recebe até 16 hóspedes por vez e
foi projetado para atender viajantes em busca de conforto, privacidade,
atendimento personalizado e alta qualidade de serviços.

THE LODGE
Placed in the most extraordinary site by the Negro River in Pantanal, Barra Mansa
presents a charming homestead surrounded by a huge concentration of wildlife and
absorbing landscapes.
Owned and ran by the original settlers of this area in Pantanal – the Rondon family –
Barra Mansa provides a fantastically warm reception and the authenticity of being
hosted by genuine local landowners.
Accessed by air all year round and by 4WD vehicles from June to November, the lodge
supports a limited number of travelers and is equipped to please guests looking for
comfort, privacy, personal attendance and high quality services in a trip to Pantanal.
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Barra Mansa

O LOCAL
A Barra Mansa está situada em uma área única e privilegiada, no encontro do
Rio Negro com a Vazante do Castelo, que concentra extraordinária natureza e
vida selvagem e é conhecida como a região mais rica e preservada de todo o
Pantanal.
O hotel oferece passeios e atividades para explorar a variedade de habitats e
áreas da propriedade em expedições de barco e canoa pelo Rio Negro, ou em
passeios a cavalo, em veículo 4x4 e caminhadas em trilhas pelas matas,
florestas, lagoas e paisagens magníficas da região.

THE SETTING
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Barra Mansa Lodge is strategically positioned by the encounter of the Rio Negro
(Negro River), renowned as the most pristine and attractive region in Pantanal,
and the Vazante do Castelo, an enormous seasonally flooded area which
concentrates extraordinary nature, wildlife and landscapes.
A wide range of tours and activities are available to explore the great variety of
habitats and areas of the property, either by boats and canoes on the splendid
Negro River, as by horseback, 4WD safaris and walking trails through amazing
forests, lagoons and scenic landscapes.
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ESTRUTURA & ACOMODAÇOES
O hotel possui seis apartamentos confortáveis que garantem privacidade aos
hóspedes. Uma equipe extremamente profissional atende todas as
necessidades com excelente serviço personalizado prestado pelos anfitriões
e pelos experientes guias locais.
Saborosas refeições típicas são preparadas no fogão à lenha. A gastronomia
da Barra Mansa, baseada na culinária regional, agrada ao paladar exigente e
refinado.
A Barra Mansa oferece passeios privativos, onde cada grupo tem a liberdade
para escolher as atividades. A programação exclusiva é um dos principais
diferenciais do empreendimento.

FACILITIES & SERVICES
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The lodge has only 06 apartments, providing comfort, privacy and exclusivity
to its guests. An extremely professional staff will take care of all your needs
with an excellent personal service, from the friendly gentle hosts to your
experienced private English speaking guides.
Delicious typical meals are prepared with fresh organic ingredients on the
wood stove. Barra Mansa’s terrific cuisine goes far beyond your imagination.
Barra Mansa Lodge holds a restful atmosphere in an isolated privileged
location, offering the best for the most complete experience in Pantanal.

O Pantanal é uma planície inundável
altamente produtiva que possui uma das mais
ricas concentrações de vida selvagem do
planeta, podendo ser comparada à Savana
africana. A variedade de ecossistemas
garante uma enorme diversidade de fauna e
flora e faz com que o Pantanal seja
considerado uma das grandes maravilhas
naturais da Terra.
Na Barra Mansa, os hóspedes encontram toda
a beleza e expressividade da vida pulsante do
verdadeiro Pantanal, uma experiência única e
inesquecível de viagem a este incrível mundo
natural.
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VIDA SELVAGEM

Pantanal’s highly productive floodplain
supports one of the most abundant
concentration of wildlife on the planet, only
comparable to the savannas in Africa. A great
variety of aquatic and terrestrial systems
makes this incredible ecological paradise a
unique and extremely rich spot, considered
one of the world’s great natural wonders.
Barra Mansa Lodge provides exclusive private
tours to explore the amazing nature and
wildlife of the Pantanal by an individual way,
achieving a higher level of enjoyment and
satisfaction.
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NATURE & WILDLIFE

PROGRAMAS ESPECIAIS
A biodiversidade e a complexidade de
paisagens do Pantanal fazem com que este
destino contemple diversos interesses.
Além dos passeios de ecoturismo para
observação da natureza e vida selvagem, a
Barra Mansa opera programas exclusivos
de pesca esportiva, observação de aves,
cavalgadas, fotografia, aventura e viagens
em família.
Faça sua escolha. O melhor do Pantanal
está no Hotel Barra Mansa.

SPECIAL INTERESTS
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The complexity and variety of landscapes,
nature and life of the Pantanal makes it an
unparallel destination for many different
trip interests and purposes.
In addition to the several eco tours
presented for nature & wildlife observation,
the lodge operates some special trip
programs for specific interests, as sport
fishing, bird watching, horse riding,
photography, adventure and family trips.
Make your choice. Come stay at Barra
Mansa Lodge.

Rio Negro

BARRA MANSA LODGE
Informações e Reservas
Booking and Information
00 55 67 3325 6807 / 00 55 67 9912 8918
info@hotelbarramansa.com.br
bmansa@terra.com.br
www.hotelbarramansa.com.br
www.bravoexpeditions.com

