Saídas: diárias
Duração: 06 dias
Maranhão: São Luís & Lençóis.
01º DIA | SÃO LUÍS
Recepção e Traslado de chegada em transporte
regular do aeroporto de São Luís ao Hotel Blue Tree
Towers.

02º DIA | SÃO LUÍS
Café da manhã no hotel e em horário combinado
será realizado City tour histórico. Caminhar pelas
ruas do Centro Histórico de São Luís é vivenciar
cenários literários e religiosos, saborear a culinária
local e perceber o quanto o maranhense recepciona
bem os visitantes. A cidade é uma ilha que encanta
por suas belezas, lendas e história. Cercada por
praias de águas mornas o ano todo, São Luís, Cidade
Patrimônio Cultural da Humanidade desde 2007,
oferece aos visitantes ruas centenárias, com prédios
e azulejaria coloniais.

03º DIA | SÃO LUÍS - BARREIRINHAS
Café da manhã no hotel e por volta de 07h00
traslado regular com destino a Barreirinhas, trajeto
tem duração média de 4h em boa estrada onde
poderemos observar plantações de Babaçu e Buriti.
A cidade está localizada na margem do Rio
Preguiças e ainda é um local muito pacato e
hospitaleiro. 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. Às 14h logo após
o check-in no hotel e almoço, iniciaremos nosso
passeio em veículo 4×4 até chegarmos ao coração
dos Lençóis, 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 por do sol nas dunas
em seguida no finalzinho da tarde retornaremos
para Barreirinhas . Pernoite em Barreirinhas.

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 de mesmo nome 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
localizado entre o Rio e o Mar. Retorno previsto
para Barreirinhas por volta das 15h00. Por volta das
16h15 retornaremos para São Luís para novo checkin no Blue Tree Towers. Noite livre.
04º DIA|BARREIRINHAS
Café da manhã na pousada e por volta das 08h00,
embarque em veículo 4×4 tipo jardineira com
destino às dunas do Canto do Atins, local onde se
inicia os Grandes Lençóis, com travessia do Rio
Preguiças em balsa e trilhas off-road. Faremos
visitação em lagoas formada pelas chuvas (quando
disponíveis), na belíssima praia na foz do rio
preguiças com o mar no vilarejo de Atins com suas
águas calmas propícias para o Kite Surf. Faremos
uma parada para almoço no restaurante do Sr.
Antônio ou Sra. Luzia, famosos por seu camarão
grelhado ao final da tarde retornarão para
Barreirinhas. Pernoite em Barreirinhas.

05º DIA|BARREIRINHAS/SÃO LUÍS
Café da manhã na pousada e por volta de 08h30,
embarcaremos em lancha voadeira para passeio no
majestoso Rio Preguiças, com suas águas calmas
onde 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

06º DIA| SÃO LUÍS
Café da manhã no hotel e em horário combinado
transfer ao aeroporto de São Luís para regresso à
cidade de origem.

O PROGRAMA INCLUI:
 Traslado regular de chegada e saída em São
Luís;
 03 noites de Hospedagem com café da manhã
em São Luís;
 City tour histórico em São Luís;
 Transfer regular São Luís a Barreirinhas;
 02 noites de Hospedagem com café da manhã
em Barreirinhas;
 Passeio em veículo 4x4 até os grandes Lençóis e
visita à Lagoa da época;
 Passeio de lancha pelo Rio Preguiças com visita
aos povoados de Vassouras, Mandacarúe
Caburé;
 Traslado regular Barreirinha a São Luís.
VALORES DO PACOTE A PARTIR DE:
Acomodação dupla Standard
Acomodação single Standard

R$ 1.558
R$ 2.250

Importante
• Preços por pessoa em acomodação escolhida.
• Valores válidos para o 1º semestre de 2019, não
se aplicam para o período de feiras, eventos,
feriados e datas especiais.
• Nas segundas-feiras os museus são fechados!
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamentos
sujeitos a reajustes sem prévio aviso. Não se
aplicam para o período de feiras, eventos, feriados
e datas especiais.
• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
• Disponibilidade de passeios sujeito à
confirmação local
• Eventuais taxas municipais e de Turismo deverão
ser pagas localmente pelos passageiros nos hotéis.

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 06 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 30% à vista e o saldo em até 05 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 01 mês antes do
embarque).
Entrada de R$ 468 + taxas de R$ 51,
e saldo em 05 parcelas de R$ 218
(com base em acomodação dupla).
NECESSÁRIO:
• Identidade para brasileiros ou cópia do
Passaporte para passageiro estrangeiro.
 Contrato da Transmundi preenchido e assinado.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
São Luís - Blue Tree Towers
Barreirinhas - Pousada Buriti

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

