
RINCÓN DE LOS MATREROS – SAVAGE ADVENTURES - 2009 
 
Localizado no município de Treinta y Tres, nordeste do Uruguai, distante 530 km de 
Porto Alegre e 250 km de Montevideu.  
 
O Lodge é muito confortável e aconchegante, incluiu pensão completa, cozinha internacional e uruguaia, 
bebidas, guias de caça, armas e munições. A modalidade de caça é a cavalo, com aproximação a pé, podendo 
ser de veículo caso seja o desejo do caçador. A caçada de javalis é a noite, dispomos de cevas e apostaderos 
fechados (jiraus). Entre as Asperezas Del Yerbal e o arroio Yerbal Grande, está o Rincón de Los Matreros, 
com mais de 2.000 hectares de cerros, campos, matos naturais e cursos d’água cristalina. Este ambiente 
reflete a história do lugar, como seu nome indica, fazendo referência aos Gaúchos Matreros do XIX, que 
encontram nessas coxilhas um refúgio seguro. Eles eram homens solitários da campanha oriental, que 
levavam uma vida errante, sem casa ou trabalho estável. Viviam do contrabando do couro e do gado, assim 
como do roubo e do assalto as Pulperias (armazéns gerais da época). 
  

ESTADIA (p/ dia) 
 Caçador   US$ 200,00 

 Não caçador (acompanhantes)  US$ 150,00 

PREÇO DOS TROFEUS 

 Cervo Colorado   US$ 4.000,00  

 Cervo Dama   US$ 1.300,00 

 Cervo Axis – Menor de 70cm de chifre  US$ 1.300,00 

 Cervo Axis – Igual ou maior de 70cm de chifre   US$ 1.500,00  

 Muflon  US$ 2.000,00  

 Cabra Angorá, Gabão, Cimarrón ou Quatro cornos  US$ 300,00  

 Javali (troféu (dentes) a partir de 14 cm)  US$ 500,00  

 Javali (troféu (dentes) menor de 14 cm)  US$ 300,00  

TAXAS 

 Licença de caça p/ caçador (somente p/ caçada de cervos)  US$ 100,00 

 Licença do rifle p/ caçador (somente p/ caçada de cervos)  US$ 100,00  

 Certificado de exportação de troféus (p/ todos os animais)  US$ 60,00 

Gorjeta (sugestão) p/dia  US$ 30,00 

NOTA: O certificado de exportação é válido para mais do que um troféu,  por caçador. 

PREPARAÇÃO DOS TROFÉUS (p/ peça) 
 Troféu (dentes) de javali montados na placa de madeira oval  US$ 60,00 

 Crânio de cervo axis, dama e cabras montado no escudo de madeira  US$ 50,00 

 Crânio de cervo colorado, muflon ou carneiro montado no escudo de madeira  US$ 60,00 

 Taxidermia cervos axis, dama, muflon, cabra, carneiro e javali  US$ 200,00 

 Taxidermia cervo colorado  US$ 250,00 

 Taxidermia javali + dentes na placa de madeira oval  US$ 260,00 

 Curtimento de peles  US$ 50,00 

NOTA: Pagamento na solicitação do serviço (final da caçada). 

  
NOSSOS SERVIÇOS INCLUEM: 
» Para caçadores e não caçadores: hospedagem no Rincón de Los Matreros, pensão completa c/bebidas, 
lavanderia, internet, traslados dos aeroportos internacionais do país. 
» Somente para caçadores: uso de rifles, munição para caçada e prova, guia e locomoção dentro do da área 
de caça em veículos 4x4 e cavalos. 
NOSSOS SERVIÇOS NÃO INCLUEM: 
» Bilhete aéreo, hotéis fora do coto de caça, gastos de caráter pessoal e tudo que não esteja expresso no 
programa. 
  

SAVAGE ADVENTURES 
Fone/Fax: (51) 3328-4525 - Cel: (51) 9963-6241 

savage@savageadventures.com.br - www.savageadventures.com.br  
 


