ROTEIRO

Saída:

20/05/22

Período:

20 a 28/05/22

Duração:

09 dias / 08 noites

1º dia, 20/05 - sexta-feira – Porto Alegre/São Luís – Encontro no aeroporto e embarque
com destino a São Luís. Receptivo no aeroporto e traslado ao hotel. Restante do dia
livre.
2º dia, 21/05 - sábado – São Luís/Barreirinhas – City tour pelo centro histórico com
destaque a todo o casario tombado como Patrimônio da Humanidade, o Palácio dos
Leões, a Igreja da Sé e o Teatro Arthur Azevedo. No início da tarde, viagem a
Barreirinhas (duração aproximada de 4 horas).
3º dia, 22/05 - domingo – Barreirinhas Circuito Lagoa Azul e Circuito Lagoa Bonita –
Manhã passeio em jardineira nos lençóis, Rota Lagoa Azul. caminhada pelas dunas e
lagoas acompanhados de um condutor local. Tempo para banhos nas lagoas. Nesta
região está o cenário dos Lençóis Maranhenses com 155.000 hectares, dominados por
dunas e lagoas de água doce. As grandes formações de areia chegam a 40 m de altura.
Parada para almoço. À tarde tour Grandes Lençóis, Circuito da Lagoa Bonita - Ao
chegar, subida pelas dunas ou pelas escadas. Teremos uma vista panorâmica de dunas
e lagoas, paisagem como poucas no mundo. Durante a caminhada percorreremos as
grandes dunas e lagoas de águas cristalinas, onde poderemos desfrutar de banhos de
água doce. Após mais um belíssimo pôr do Sol, faremos o trajeto de volta, para
Barreirinhas.
4º dia, 23/05 - segunda-feira - Barreirinhas/Praia do Caburé/Atins – Após o café da
manhã, embarque em lanchas rápidas voadeiras, para navegar pelo Rio Preguiças até a
Praia de Caburé e Atins. A primeira parada será nas Vassouras, um dos muitos pontos
onde as dunas dos Pequenos Lençóis encontram o Rio Preguiças, local para observar
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os Macacos pregos, o local oferece bebidas geladas servidas nas sombras das
barracas. Seguiremos até a vila de Caburé, com suas pousadas e restaurantes rústicos.
Deslocamento até a Praia de Atins para almoço (não incluído), após o almoço, parada
no Farol do Mandacaru, no povoado de mesmo nome, que no alto de seus oito andares,
revelará em 360 graus toda a exuberância do local. Retorno a Barreirinhas.
5º dia, 24/05 - segunda-feira – Barreirinhas/Parnaíba – Viagem em 4x4 até Parnaíba.
Chegada almoço (não incluído). 13h40 saída para o Porto dos Tatus para navegar pelo
Delta do Parnaíba onde conheceremos os canais e igarapés, a Baía do Caju, as dunas do
Morro do meio e ao dormitório dos guarás. Retorno para Parnaíba a noite. Acomodação
em Pousada.
6º dia, 25/05 - terça-feira – Parnaíba/Jericoacoara – Após o café da manhã, saída para
Jericoacoara em 4 x 4, via praias, com parte do trajeto é feito em asfalto, porém os
trechos mais interessantes são pelas praias, com manguezais, dunas e lagoas. Parada
para almoço, banho de Lagoa e visita ao Mangue Seco. Chegada ao final da tarde, para
apreciar o pôr-do-sol nas Dunas de Jeri.
7º dia, 26/05 - quarta-feira – Jericoacoara – Manhã: Tour em Buggy para conhecer
Árvore da Preguiça, Praia do preá, Lagoa Azul e Lagoa do Paraíso. A tarde sugerimos
caminhada até a Pedra Furada.
8º dia, 27/05 - quinta-feira – Jericoacoara/Fortaleza – Após o café da manhã transfer
para Jijoca ou vamos embarcar em Van para viajar até Fortaleza, com chegada prevista
para o início da tarde. Acomodação no hotel.
9º dia, 28/05 - sábado – Fortaleza/Porto Alegre – Tempo livre. No momento oportuno,
traslado ao aeroporto de Fortaleza, para voo de retorno.
O PACOTE INCLUI:
- Passagens aéreas desde Porto Alegre com um volume de bagagem despachada;
- Acompanhamento da Mala de Pandora, desde Porto Alegre
- 08 diárias de hotel, com café da manhã, conforme abaixo relacionado;
- Tours mencionados no roteiro;
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- transfer entre de chegada em São Luís e saída em Fortaleza, para os que se
utilizarem do bloqueio aéreo ou mesmos horários do grupo;
- transporte em van ou micro-ônibus entre São Luís/Barreirinhas e
Jericoacoara/Fortaleza;
- transporte em veículos 4 X 4 entre Caburé/Tutóia e Parnaíba/Jericoacoara;
- Seguro viagem;
- Kit viagem vip;

HOTÉIS PREVISTOS

Fortaleza: Praiano –
https://www.praianohotel.com.br/
São Luis: Luzeiros Hotel http://www.luzeirossaoluis.com.br/
Parnaíba: Pousada dos Ventos https://www.pousadadosventos.com.br/
Barreirinhas: Pousada Buriti https://www.pousadadoburiti.com.br/
Jericoacoara: Pousada do Norte https://pousadadonorte.com.br/

VOOS PREVISTOS

IDA
20MAI POA/GRU 09h35/11h15
20MAI GRU/SLZ 13h10/16h30
VOLTA
28MAI FOR/GRU 17h15/20h50
28MAI GRU/POA 22h05/23h50
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Apresentação no aeroporto com no mínimo duas horas de antecedência.

VALORES POR
PESSOA

VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO: A PARTIR DE R$ 5.456,00 + R$ 170,00
TAXA DE EMBARQUE.
VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO TRIPLO: A PARTIR DE R$ 5.256,00 + R$ 170,00
TAXA DE EMBARQUE.

FORMA DE
PAGAMENTO:

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS

– Entrada (mais taxas) e saldo em até 03 vezes sem juros nos cartões/boletos.
- Entrada (mais taxas) e saldo em até 07 vezes com juros nos cartões/boletos.

Consulte sobre documentação pessoal e valores para outros tipos de apartamentos,
bem como, valores para crianças. Os valores e disponibilidade estão sujeitos a alteração
sem aviso prévio.
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