
 

   

Roteiro de Viagem  

VIVA SÃO LUÍS & LENÇÓIS MARANHENSES 

Dia 12/06/22 – Porto Alegre / São Luís  
- Apresentação o aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, as 3:30h, para embarque no voo Latam, 
com saída prevista para as 5h45h. Chegada prevista em São Luís para às 11:30h 
 Chegada em São Luís. Recepção e traslado ao hotel Chegada e acomodação no hotel escolhido. 
Restante do dia livre. 1ª pernoite 
 
Dia 13/06/22 – São Luís / Barreirinhas (Circuito Lagoa) 
- Aproximadamente às 07h30, traslado rodoviário com destino à cidade de Barreirinhas (Entre 03h30 
e 04h de viagem). Chegada e acomodação no hotel escolhido. Após o almoço (não incluso), saída para 
passeio em veículo 4x4 (jardineira ou similar) ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, onde 
visitaremos algumas das principais lagoas do Parque com parada para banho e ao final da tarde 
contemplaremos o pôr-do-sol (Aprox. 05h de passeio). Retorno ao Hotel. 2ª pernoite 
   
Dia 14/06/22 – Barreirinhas (Circuito Atins)   
- Aproximadamente às 08h30, saída para passeio em veículo 4x4 (jardineira ou similar) ao vilarejo 
Atins, onde visitaremos algumas das principais lagoas do Parque e sua belíssima praia com parada para 
banho. Visualizaremos o encontro do rio Preguiças com o Oceano Atlântico. parada para o almoço (não 
incluso) será feito no restaurante da Luzia ou Sr. Antônio, moradores famosos na comunidade devido 
o preparo do delicioso camarão grelhado (Aprox. 08h de passeio). Em horário à combinar, retorno ao 
hotel. 3ª pernoite 
 
Dia 15/06/22 – Barreirinhas (Circuito Caburé) / São Luís   
- Aproximadamente às 08h30, saída para passeio em lancha rápida acompanhada por piloto (guia 
local), pelo rio Preguiças em direção à praia do Caburé. Às margens do rio o destaque fica por conta 
da vegetação do mangue. No percurso faremos paradas nos vilarejos de Vassouras, onde as dunas 
aparecem: são os pequenos lençóis (Alazão, Morro de Boi e Vassouras). Próxima parada no vilarejo de 
Mandacaru com destaque para seu farol, ideal para fotos panorâmicas da região. Em seguida 
partiremos à praia do Caburé. Local do almoço (Não incluso) à definir. Sugerimos uma caminhada pela 
praia (Aprox. 05h de passeio). Retorno ao hotel. Aprox. às 15h30, traslado rodoviário com destino à 
cidade de São Luís (Entre 03h30 e 04h de viagem). Chegada e acomodação no hotel escolhido. Noite 
livre. 4ª pernoite 
 
Dia 16/06/22 – São Luís (City Tour)   
- Após o café da manhã, aproximadamente às 08h30, saída para passeio por nossa capital. Faremos 
uma panorâmica pelas principais praias urbanas, passando pelo Espigão e lagoa da Jansen. 
Atravessando uma das pontes sobre o rio Anil, seguiremos para parte histórica onde conheceremos 
diversas ruas, becos, igrejas, praças, mercado das Tulhas, dentre outros monumentos do nosso belo 
conjunto arquitetônico, tombado pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade (Aprox. 03h 
de passeio). Após termino, retorno ao hotel. 5ª pernoite 
 
Dia 17/06/22 – São Luís (PASSEIO OPCIONAL: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E RAPOSA)   
- Em horário a combinar, saída para passeio OPCIONAL (custo de aproximadamente R$ 190,00), onde 
iremos conhecer dois municípios que completam a Ilha: São José de Ribamar, cidade balneária voltada 
para religiosidade onde é venerado o Santo Padroeiro do Maranhão. E Raposa, uma antiga vila de 
pescadores que cultivam o artesanato de renda de Bilro. O passeio náutico tem seu início de acordo 
com a tabua de maré. Passando por manguezais e com parada para banho no meio do igarapé. Em 



 

seguida iremos até as dunas da ilha de Curupu fazendo uma caminhada até a praia de Carimã. (Aprox. 
06h de passeio). Locais de culinária deliciosa a base de frutos do mar.  6ª pernoite 
obs: conforme condições climáticas este passeio opcional poderá ser substituído pelo passeio à 
Alcantara. 
  
Dia 18/06/22 – São Luís / Porto Alegre 
- Café da manhã e Check out até 8:00h, em seguida traslado ao aeroporto em São Luís para embarque 
no voo Latam com saída prevista para as 12:10h. Chegada prevista em Porto Alegre para às 18:25h 
 
Itens inclusos: 
– Aéreo Porto Alegre/São Luís/Porto Alegre, com bagagem de mão e bagagem despachada; 
– Traslado: Hotel / Aeroporto / Hotel em São Luís em veículo climatizado;   
– 04 noites de hospedagem com café da manhã em São Luís no “BRISAMAR HOTEL” 
(www.brisamar.com.br);  
- City Tour histórico em São Luís;   
– Traslado rodoviário: São Luís / Barreirinhas / São Luís em veículo climatizado;  
– 02 noites de hospedagem com café da manhã em Barreirinhas na “POUSADA PORTAL DO SOL” 
(www.portaldosol-lencois.com.br); 
– Passeio em veículo 4×4 ou similar aos grandes lençóis (Circuito lagoa); 
– Passeio em veículo 4×4 ou similar ao vilarejo Atins (Circuito Atins); 
– Passeio em lancha rápida até à praia do Caburé (Circuito Caburé); 
- Assistência de guia credenciado (Idioma: Português). 
- Seguro viagem (R$ 18mil de cobertura para assistência médica/hospitalar) 
 
  
Valor Por Pessoa: 
R$ 4.190,00 Em apartamento Duplo ou Triplo 
R$ 5.290,00 Em apartamento Individual 
 
 
Forma de pagamento: 
Prazo em 10x no cartão ou cheque (mediante consulta); 
À vista 5% de desconto. 
 
Voos previstos: 

Voo Saída Chegada Origem Destino 

3303 
4614 

12 Jun 05:45h 
12 Jun 08:10h 

12 Jun 07:25h 
12 Jun 11:30h 

 PORTO ALEGRE 
GUARULHOS 

GUARULHOS 
-SAO LUIZ 

3741 
3337 

18 Jun 12:10h 
18 Jun 16:40h 

18 Jun 15:35h 
18 Jun 18:25h 

SAO LUIZ 
GUARULHOS 

SAO PAULO 
PORTO ALEGRE 

 

 
 

http://www.brisamar.com.br/
http://www.portaldosol-lencois.com.br/

