S. Luiz, Lençóis Maranhenses, Barreirinhas e Atins

Roteiro 08 dias – 07 noites – 2022
Saídas diarias

01°dia – São Luis
Chegada em S.Luis e transfer em serviço privativo ao hotel. Restante do dia livre para aproveitar
a cidade com as dicas exclusivas que oferecemos.
02°dia – São Luis - Barreirinhas
Por volta de 07h00, embarque,em van ou micro-ônibus climatizado 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.
Proximo das 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 saboreando uma bela pizza nos restaurantes da vila.
Pernoite em Barreirinhas.
03°dia – Barreirinhas - Atins
08hs15 – Traslado da pousada para a beira rio e logo em seguida por volta de 08h30,
embarcaremos em lancha voadeira para passeio no majestoso Rio Preguiças, com suas
águas calmas 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, 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.
Prosseguiremos até o Povoado de Atins, chegada e traslado para Pousada.
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04º 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.
05° Dia – Atins - Ponta do Mangue
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
pção 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.
06° 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. Hospedaagem.
07° Dia – São Luís
Manhã livre, a tarde city tour panorâmico de 03 horas para conhecer as principaís atrações da
capital do Maranhão, única das brasileiras que não foi fundada por Portuguêses.
08° Dia – São Luís
Em horário combinado, transfer ao aeroporto para embarque com destino a sua cidade ou a
outro destino escolhido para descobrir novos destinos.
Fim dos nossos serviços nessa viagem.

Valor por pessoa em apto duplo:
R$ 2.690,00 ( março a maio e outubro a dezembro)
R$ 3.390,00 (janeiro e fevereiro e julho a setembro)
Acrescimo para apto individual R$ 1.450,00
Financiamento em 10 x no cartão : Consulte opção com boletos
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Incluído:
 Transfer privativo aeroporto de S.Luis / Hotel escolhido
 03 noites de hospedagem em S. Luis em hotel 4* a ser definido
 01 noite em barreirinhas na POUSADA PORTO PREGUIÇA ou similar
 03 noites em Atins na POUSADA JURARA ou similar
 Transfer terrestre de São Luis – Barreirinhas – São Luis – regular
 Transporte em lancha de Barreirinhas / Atins com passeio – regular
 Transfer direto em lancha de Atins – Barreirinhas - regular
 Passeio de 4x4 Até os Grandes Lençóis – Lagoa Azul ou Bonita (Pôr do sol); - regular
 Passeio de 4x4 Canto do Atins (Pôr do sol); - regular
 Passeio de 4x4 Ponta do Mangue (Manhã); regular
 Acompanhamento de guia local com experiência.
 Café da manhã nos hotéis hospedados.

Observações importantes:
Preços em Reais por pessoa:
 O programa não inclui Passagens aéreas, refeições e qualquer
outro serviço não mencionado no item incluído.
 Validade: 02 Jan a 12 dezembro de 2022 – exceto feriados
 Tarifas estão sujeitas alterações sem prévio aviso
 Lugares sujeitos a confirmação.



Valor para crianças acompanhadas de 02 adultos:
CHD (02 anos completos a 08 anos incompletos): 50% do valor do adulto
Acima de 08 anos paga como adulto.

Prazo de cancelamento:
30 dias antes da chegada em S.luis / MA. 10%,
Até 15 dias 30%
Até 07 dias 50%
Menos de 07 dias 100% de multa.
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