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Pacote Lençóis Maranhenses – Atins 06 dias   
 

1°dia – S.Paulo / São Luis 

Apresentação para embarque e viagem a São Luis, chegada e Transfer ao hotel 

 

2° Dia – São Luís / Barreirinhas / Atins  

08hs00 – Embarque com destino a Barreirinhas (260 km asfaltado - duração média da viagem é de 

04hs), parada no trajeto para um lanche (não incluso) na cidade de Morros. Chegada e recepção em 

Barreirinhas para instruções do roteiro.  

12hs00 - Embarque em lancha voadeira com destino a Atins, descida pelo Rio Preguiças  

(01h de passeio). Durante o percurso faremos paradas no povoado de Vassouras, Caburé (APA dos 

Pequenos Lençóis Maranhenses) e Mandacaru (Visita ao Farol). Desembarque no porto do Atins e 

traslado para a Pousada escolhida. Noite livre.   

  

3° Dia – Atins / Canto do Atins  

Manhã livre para curtir a praia a Vila e a Praia de Atins.   

15hs00 -Embarque em 4x4 seguindo para visita até as Lagoas da época (canto do Atins), parada para 

banho. No retorno seguimos até o Restaurante do Sr. Antônio ou Dona Lúzia para conhecer o Canto 

do Atins com opção de jantar (não incluso), sugerimos o camarão ou peixe grelhado que são os pratos 

principais da região. Após jantar, tempo livre para curtir a região e o céu estrelado. Retorno à Atins 

às 20hs.   

  

4° Dia – Atins / Ponta do Mangue / Revoada  

Pela manhã   

09hs00 - Embarque em 4x4 seguindo para visita até as Lagoas da época (Ponta do Mangue), parada 

para banho. No retorno seguimos até o Povoado de Ponta do Mangue com opção de almoço (não 

incluso), comida regional a base de peixes e galinha caipira (previamente agendados) que são os 

pratos principais da região. Após almoço, tempo livre para curtir o Povoado. Retorno à Atins às 14hs 

e tempo para trocar de roupa na Pousada.   

16h30 traslado pousada/porto e embarque em lancha voadeira com deslocamento até o ponto onde 

poderemos ver os Guarás se aninhando para dormir (Revoada). Após a revoada, voltamos para Atins.   

  

5° Dia – Atins / Barreirinhas / São Luís  

Manhã livre   

14hs00 transfer para o porto de Atins e embarque em lancha voadeira com destino à Barreirinhas 

Chegada na cidade, tempo para passeio pela cidade e compras.   

16hs00 Retorno a São Luís via terrestre (260 km em Aprox. 04h por estrada de asfalto). Chegada em 

São Luís por volta de 20hs30.   

 

6° Dia –  São Luís  

Em horário combinado, transfer ao Aeroporto de São Luis   
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SERVIÇO - VALORES POR PESSOA – SEMI-PRIVATIVO  

 Incluído: Semi privativo   

➢ 01 noites em São Luis em hotel 4* com café da manhã 

➢ Transfer privativo aeroporto de São Luis ao Hotel 

➢ Transfer terrestre de São Luis – Barreirinhas  privativo   

➢ Transporte em lancha privativa de Barreirinhas / Atins com passeio  

➢ 03 noites em Atíns na pousada 

VILA ATY , CONVENTO ARCADIA, ou PARAISO DOS VENTOS ( VARANDA)  

➢ Transfer direto em lancha regular de Atins – Barreirinhas   

➢ Passeio de 4x4 regular Canto do Atins (Pôr do sol);  

➢ Passeio de 4x4 regular Ponta do Mangue (Manhã); Passeio náutico regular Revoada dos 

Guarás em Atins; Acompanhamento de guia local com experiência.  

➢ Transfer terrestre de Barreirinhas – São Luis – privativo   

➢ 01 noites em São Luis em hotel 4* com café da manhã 

➢ Transfer ao aeroporto de São Luiz em privativo  

Base de pessoas  01  02  03  04  

Valor por pessoa  R$ 6.612,00  R$ 3.220,00  R$ 2.864,00  R$ 2.685,00  

  

 SERVIÇO - VALORES POR PESSOA - PRIVATIVO  

 Incluído:  

➢ 01 noites em São Luis em hotel 4* com café da manhã 

➢ Transfer privativo aeroporto de São Luis ao Hotel 

➢ Transfer terrestre de São Luis – Barreirinhas – São Luis – privativo   

➢ Transporte em lancha privativa de Barreirinhas / Atins com passeio  

➢ 03 noites em Atíns na pousada 

VILA ATY , CONVENTO ARCADIA, ou PARAISO DOS VENTOS ( VARANDA)  

➢ Passeio de 4x4 privativo Canto do Atins (Pôr do sol + estrelas);  

➢ Passeio de 4x4 privativo Ponta do Mangue (Manhã); Passeio náutico 

privativa Revoada dos Guarás em Atins; Acompanhamento de guia local 

com experiência 

➢ Transfer direto em lancha privativa de Atins – Barreirinhas   

➢ Transfer terrestre de Barreirinhas – São Luis – privativo   

➢ 01 noites em São Luis em hotel 4* com café da manhã 

• Transfer ao aeroporto de São Luiz em privativo  

 

Base de pessoas  01  02  03  04  

Valor por pessoa  R$ 7.074,00  R$ 4.362,00  R$ 3.092,00  R$ 2.823,00  

   

Observações importantes:  

O programa não inclui refeições e qualquer outro serviço não mencionado no item incluído.  
Financiamento em até 10 x no cartão ou a vista com desconto de 07%  Boleto a combinar 
Validade: 01 Jan a 15 dezembro de 2022 – exceto feriados  e alta temporada 
Tarifas estão sujeitas alterações sem prévio aviso - Lugares sujeitos a confirmação.  
Prazo de cancelamento: Com até 30 dias sem ônus,  20% do pacote com até 20 dias, 50% com 15 
dias e 100% com menos de 07 dias.  


