SERVIÇOS REGULARES

• R O TA D A S E M O Ç Õ E S •
8 dias | 7 noites
• F E VE R E I RO A JUNHO DE 2021 •
DIA 1
SÃO LUÍS
Embarque com destino à São Luís. Chegada, recepção e
traslado ao hotel. Pernoite em São Luís.
DIA 2
SÃO LUÍS / BARREIRINHAS (PARQUE DOS LENÇÓIS)
Por volta de 07h00, embarque com destino a Barreirinhas
com duração de 4h em boa estrada onde poderemos observar
plantações de Babaçu e Buriti. Barreirinhas está localizada
na margem do Rio Preguiças, sendo uma cidadezinha ainda
muito pacata e hospitaleira. O Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses, localizado próximo à cidade é uma joia rara,
com magníficas dunas esculpidas pela natureza e no período
de Março à Setembro contém centenas de lagoas formadas
pelas águas da chuva que caem nessa época. Chegada e
acomodação. Às 14h iniciaremos nosso passeio em veículo
4x4 com travessia em balsa através de trilhas em areias
brancas, lagos e pequenas dunas até chegarmos ao Parque
dos Lençóis - APA, onde faremos caminhada no circuito
Lagoa Azul ou circuito Lagoa da Esperança (de acordo com
o período do ano), com banho de lagoa e contemplação do
belíssimo pôr do sol nas dunas. Em seguida, no finalzinho da
tarde, retornaremos para Barreirinhas e continuar desfrutando
de um banho de piscina no hotel ou sair à noite pelas
tranquilas ruas da cidade ou ainda simplesmente apreciar do
alto da beira rio a calmaria das águas preguiçosas passando
tranquilamente e saboreando uma bela pizza nos restaurantes
da vila. Pernoite em Barreirinhas.
DIA 3
BARREIRINHAS / VASSOURAS / MANDACARÚ / CABURÉ /
ATINS
Por volta de 08h30, embarcaremos em lancha voadeira
para passeio no majestoso Rio Preguiças, com suas águas
calmas avistaremos em suas margens: igarapés, mangue,
buritis, pés de Juçara (açaí), tucunzeiros, além de garças e
maçaricos. Faremos paradas nas comunidades de Vassouras,
conhecido também como pequenos lençóis e local onde
podemos saborear uma deliciosa água de coco, interagir com
os macacos pregos que ali habitam, Mandacarú, pequeno
vilarejo de pescadores onde subiremos 160 degraus no Farol
Preguiças para contemplar a paradisíaca visão de dunas, do
rio e sua foz, do oceano e da vegetação típica chegando até
Caburé, sendo este um braço de dunas localizada entre o Rio
e o Mar. Prosseguiremos até o Povoado de Atins, chegada e

acomodação na Pousada. Pernoite em Atins.
DIA 4
ATINS (CANTO DO ATINS)
Após café da manhã, embarque em veículo 4x4 com destino ao
Canto do Atins, onde teremos oportunidade de caminhar pelas
dunas do parque e banhar em suas águas cristalinas (somente
no período de chuva). Em seguida prosseguiremos para o
Canto do Atins, onde teremos a oportunidade de experimentar
o famoso camarão grelhado no restaurante da Luzia ou Seu
Antônio (não incluso), famoso em toda região. Faremos uma
pausa para descanso em redes, sentindo uma deliciosa brisa
do mar. Retorno para a Pousada. Pernoite em Atins.
DIA 5
ATINS / CABURÉ / TUTÓIA / PAULINHO NEVES / PARNAÍBA
Após café da manhã, embarque em lancha voadeira para
travessia de 15min pelo Rio Preguiças até Caburé, onde
embarcaremos em veículo 4x4 com destino a Tutóia, no
caminho passaremos por 15km de praias desertas em seguida
mais 5 km de belíssimas dunas e mais 10km de trilhas offroad até chegarmos a pequena cidade de Paulino Neves
onde prosseguiremos por mais 30km de estrada asfaltada até
nosso destino. Chegada e embarque em lancha voadeira para
travessia do Delta. Passaremos por diversos labirintos formados
pelos igarapés, onde teremos a oportunidade de observar uma
demonstração de cata do caranguejo, também visitaremos

alguns currais pesqueiros utilizados pelos ribeirinhos da
região, passaremos em frente à ilha de São Bernardo onde
avistaremos uma igrejinha no meio do nada e no Morro do Meio,
mergulharemos nas águas do Parnaíba. Almoço (não incluso)
será realizado em uma das ilhas do Delta, de acordo comum
com o guia/piloto. Chegada no Porto de Tatus em Parnaíba.
Traslado para a Pousada. Pernoite em Parnaíba.
DIA 6
PARNAÍBA / JERICOACOARA
Após café da manhã, saída em veículo 4x4 de Parnaíba com
destino a Jericoacoara, no caminho passaremos por Camocim,
onde embarcaremos em uma balsa com destino a Ilha do
amor, onde iniciaremos nossa trilha por quilômetros de dunas
e praias desertas. Faremos uma parada para fotos na Duna do
Funil e na Lagoa da Torta em Tatajuba, onde escolheremos o
almoço (não incluso) no cardápio “ao vivo” (você escolhe o
peixe fresco que irá comer) e se refrescar na lagoa em redes.
Prosseguiremos pelas praias até Guriú, onde faremos nova
travessia em balsa, seguiremos até Mangue Seco e finalmente
Jericoacoara. Pernoite na pousada em Jericoacoara.
DIA 7
JERICOACOARA
Após café da manhã, saída de Jericoacoara pela parte da
manhã e seguimos até a Árvore da Preguiça onde fazemos
nossa primeira parada para fotos. Dentro do Parque Nacional
de Jericoacoara podemos visitar as lagoas sazonais que se
formam entre enormes dunas no período de chuva. Visita a
Lagoa Azul com parada para banho e depois seguimos até a
Lagoa do Paraíso para o almoço e banho em águas cristalinas.
Pernoite em Jericoacoara.
DIA 8
JERICOACOARA / FORTALEZA
Em horário a definir, saída em veículo 4x4 de Jericoacoara
com destino a orla de Hotéis em Fortaleza ou aeroporto com
duração de 4h e fim de nossos serviços.
CATEGORIA TURÍSTICA
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
SÃO LUÍS • Hotel Stop Way
BARREIRINHAS • Pousada Buriti
ATINS • Pousada Jurará
PARNAÍBA • Pousada Vila Parnaíba
JERICOACOARA • Surfing Jeri
PERÍODO

DUPLO

TRIPLO

SINGLE

FEVEREIRO

A partir de
R$ 5.259

A partir de
R$ 3.957

A partir de
R$ 9.264

MARÇO A MAIO

A partir de
R$ 5.252

A partir de
R$ 3.944

A partir de
R$ 9.251

JUNHO

A partir de
R$ 5.522

A partir de
R$ 4.153

A partir de
R$ 9.811

CATEGORIA SUPERIOR
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
SÃO LUÍS • Hotel Luzeiros
BARREIRINHAS • Porto Preguiça Resort
ATINS • Vila Guará
PARNAÍBA • Casa de Santo Antônio
JERICOACOARA • My Blue
PERÍODO

DUPLO

TRIPLO

SINGLE

FEVEREIRO

A partir de
R$ 6.611

A partir de
R$ 4.989

A partir de
R$ 12.246

MARÇO A MAIO

A partir de
R$ 6.022

A partir de
R$ 4.552

A partir de
R$ 10.987

JUNHO

A partir de
R$ 7.689

A partir de
R$ 5.813

A partir de
R$ 14.466

*Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio, válidos
até Junho de 2021 (exceto feriados prolongados e férias
escolares).
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Traslado aeroporto/hotel em São Luís (privativo)
• 1 noite em São Luís com café da manhã
• Transporte S.Luís/Barreirinhas (regular)
• 1 noite em Barreirinhas com café da manhã
• Passeio em veículo 4x4 até os grandes Lençóis (regular)
• Passeio de lancha pelo Rio Preguiças até Atins (regular)
• 2 noites em Atins com café da manhã
• Tour até o Canto Atins (regular)
• Transporte Atins/Caburé (privativo)
• Transporte Caburé/Tutóia em veículo 4x4 (privativo)
• Travessia em lancha voadeira pelo Delta Tutóia/Parnaíba (privativo)
• 1 noite em Parnaíba com café da manhã
• Transporte Parnaíba/Jericoacoara em veículo 4x4 (privativo)
• 2 noites em Jericoacoara com café da manhã
• Passeio de Buggy em Jeri (privativo)
• Transporte Jericoacoara/Fortaleza (privativo)
• Guia local acompanhante
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Passagens aéreas;
• Refeições;
• Bebidas alcoólicas,
• Despesas de caráter pessoal
• Gorjetas
• Maleteiros
• Seguro Viagem
• Qualquer outro item que não esteja mencionado acima
FORMA DE PAGAMENTO
30% de entrada + 05x no cartão de crédito ou boleto bancário
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• A ordem dos passeios poderá ser alterada.
• A programação acima pode sofrer alterações devido a fatores
climáticos, de acesso, ou outros que possam interferir na segurança
ou bem estar dos viajantes.
• Saída para os passeios com o mínimo de 02 pessoas, serviços em
grupo regular
•

• Para documentacão, preços atualizados, condições de
cancelamento e mais informações, consulte.
• Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso
prévio. Disponibilidade mediante ato da reserva.
•
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

