
 

Roteiro de Viagem 
LENÇOIS MARANHENSES 
 
1º DIA – 08/06/21 – CIDADE DE ORIGEM/SÃO LUIS DO MARANHÃO: 
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a São Luís do Maranhão. Chegada, recepção e 
traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
 
2º DIA – 09/06/21 – SÃO LUIS: 
Café da manhã e saída para um tour de 3 horas e meia para visitar a "cidade do amor". Caminhar pelas ruas 
do Centro Histórico é vivenciar cenários literários e religiosos, saborear a culinária local e perceber o quanto 
o ludovicense recepciona bem seus visitantes. São Luis é uma ilha que encanta por suas belezas 
arquitetônicas , lendas e história. Cercada por praias de águas mornas o ano todo, a capital do Maranhão, 
Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade desde 1997 recebe os visitantes em ruas centenárias, com 
casarios de azulejaria coloniais. Roteiro: Saída do hotel, passando pela orla das praias do Calhau, São 
Marcos, Ponta D d\'areia , Espigão e frente da Lagoa da Jansen, Ceprama (Mercado de Artesanato) até o 
Centro Histórico.  
Iniciamos uma boa caminhada pelas ruas, becos e escadarias calçadas de pedras de cantaria. Neste passeio 
passaremos pela Praça Pedro II, Palácio dos Leões, Praça Benedito Leite, Igreja da Sé, Rua do Giz, Rua da 
estrela, Rua Portugal, Beco Catarina Mina e Casa das tulhas. Restante do dia livre. 
 
3º DIA – 10/06/21 – SÃO LUIS/ALCÂNTARA/SÃO LUIS: 
Café da manhã e saída para um tour por Alcântara. Do cais se avista uma bela cidade, suspensa pelas 
ladeiras. Com cultura, história e tradição pulsante. Passear pelas ruas de Alcântara é retornar num tempo 
áureo da história do Maranhão. Cidade rica num passado não muito recente, Alcântara é repleta de casarios 
coloniais, intactos ou em ruínas. No festejo do Divino Espírito Santo, sempre 50 dias após a Páscoa, as ruas 
são palmilhadas por caixeiras, que num toque cadenciado reverenciam o Divino Espírito Santo. Em 
Alcântara, o Doce de Espécie é uma boa opção para levar de lembrança, sendo difícil, pelo sabor, a chegada 
intacta ao destino final. Roteiro: Saída em horário a determinar, do hotel até a rampa e travessia em mar 
aberto para o continente em catamarã com a duração de aproximadamente 01h20, de acordo com a tábua 
da maré. Passeio a pé pela cidade (parada para almoço não incluso) e retorno à São Luís. Duração: 6h - 
Inclui: Transfer hotel/cais/hotel, transporte náutico e guia local. Observações: Nas segundas feiras os 
museus estão fechados para manutenção. Caso a viagem coincida numa 2ª feira, trocaremos para fazer o 
city tour na 2º e reacomodaremos o passeio de Alcântara. Após retorno para hotel e restante do dia livre. 
 
4º DIA – 11/06/21 – SÃO LUIZ/BARREIRINHAS  
Café da manhã e 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 4×4 até chegarmos ao coração dos 
Lençóis, onde faremos caminhada no circuito Lagoa Azul, com banho de lagoa e contemplação do belíssimo 
pôr do sol nas dunas, em seguida no finalzinho da tarde, retornaremos para Barreirinhas e desfrutar de um 
banho de piscina no hotel ou sair a noite pelas tranquilas ruas da cidade ou ainda simplesmente apreciar 
do alto da beira rio a calmaria das águas passando tranquilamente pela vila. Pernoite em Barreirinhas. 
 
5º DIA – 12/06/21 – BARREIRINHAS/CANTO DE ATINS: 
Café da manhã e saída em 4x4 para uma visita a Canto de Atins, que se encontra localizado à beira-mar, 
entre o Rio Preguiças, a praia e as dunas repletas de lagoas. Além disso, é em Atins onde estão os mais 
famosos camarões dos Lençóis Maranhenses. O trajeto até Atins e por terra com uma duração em média, 
de uma hora e meia de viagem. Teremos a possibilidade de ver a foz do Rio Formiga e o encontro com o 
mar. O banho é delicioso, especialmente quando a maré ajuda a formar piscinas naturais. Também iremos 
até Canto de Atins, a pontinha da região onde a praia ganha novos contornos e as dunas tomam conta da 



 

paisagem. Seguiremos para uma visita à Lagoa da Capivara, onde o banho de água doce prepara o corpo 
para o delicioso almoço que está por vir. (almoço não incluído). Em virtude das condições climáticas 
poderemos visitar algumas outras lagoas. Retorno a Barreirinhas e pernoite. 
 
6º DIA – 13/06/21 – BARREIRINHAS/SÃO LUIS: 
Café da manhã e embarcaremos em lancha voadeira para passeio no majestoso Rio Preguiças, com suas 
águas calmas e 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. Continuação a 
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. Retorno a São Luís. Chegada no final 
do dia e acomodação no hotel. 
 
7º DIA – 14/06/21 – SÃO LUIS/CIDADE DE ORIGEM 
Café da manhã e em horário oportuno transfer ao aeroporto para embarque com destino a sua cidade de 
origem. Fim de nossos serviços que esperamos tenha desfrutado. 
 
 
INCLUSO NO PACOTE 
- Passagem aérea POA / SLZ / POA; 
- São Luís - traslado de chegada e saída em serviço privativo; 
- 04 pernoites em São Luís do Maranhão com café da manhã (BRISAMAR HOTEL); 
- 02 noites em Barreirinhas com café da manhã (POUSADA DO BURITI ou POUSADA ENCANTES DO 
NORDESTE); 
- São Luís city tour; 
- Tour a Alcântara em serviço regular com transfer hotel/cais/hotel e transporte náutico. 
- Transporte São Luís / Barreirinhas; 
- Tour em veículo 4x4 aos Grandes Lençóis; 
- Tour até Canto de Atins em serviço regular; 
- Tour em lancha voadeira pelo Rio Preguiças circuito Caburé; 
- Transporte Barreirinhas /São Luís. 
- Assistência de nosso agente local. 
- Seguro receptivo 
 
O QUE NÃO INCLUI 
Early check-in. 
Late check-out. 
Serviços não mencionados acima. 
Alimentação e gastos de uso pessoal. 
Transporte a Porto Alegre (organizaremos um transfer para grupo com mais de 20 pessoas). 
 
VALOR DO PACOTE 
R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) por pessoa, já com taxas inclusas, em apartamento 
duplo/triplo.  Apartamento single favor consultar. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO 
No prazo em 10x com cartão ou cheques (mediante análise). 
À vista 5% de desconto. 
 
 


