
 

 
 

BLOQUEIO – SÃO LUIZ COM LENÇÓIS MARANHENSES E DELTA DO PARNAIBA! 
 

Período da viagem: de 29 de SETEMBRO a 06 de OUTUBRO 

 
A areia branca e fina marca o paradisíaco caminho percorrido pelos viajantes em meio 
ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. As lagoas de água doce entre as dunas 
formam um cenário único em todo o mundo e é impossível não se emocionar ao chegar 
no topo da paisagem e ver a imensidão dos Lençóis Maranhenses. O bom é que, a cada 
nova porção de água entre as dunas, a sensação de estar no paraíso se repete. E melhor 
ainda é saber que são centenas de lagoas, em tons de azul e verde, capazes de fazer 
todo viajante feliz!  

PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea LATAM Poa / São Luís / Poa com franquia de uma peça de 20k; 
 Guia acompanhante; 

 Traslados de chegada e de saída; 
 02 noites de hospedagem em São Luís com café da manhã; 

 City tour São Luís, a Ilha do Amor; 
 Tour de 05 noites de hospedagem com café da manhã visitando Barrerinhas, Atins e 

Delta do Parnaíba; 
 Passeio em veículo 4x4 até os Grandes Lençóis; 

 Caminhada no circuito da lagoa da época (Lagoa Azul ou Lagoa da Esperança); 
 Passeio de lancha no Rio Preguiças com visita aos povoados Vassouras, Mandacarú e 

Caburé; 
 Seguro de viagem nacional com cobertura para menores de 64 anos; 

 
ITINERARIO AÉREO: 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

3303 29 Set 04:55 29 Set 06:35 POA - PORTO ALEGRE GRU - SAO PAULO 

 

4614 29 Set 08:10 29 Set 11:30 GRU - SAO PAULO SLZ - SAO LUIZ 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

4606 06 Out 16:35 06 Out 20:20 SLZ - SAO LUIZ GRU - SAO PAULO 

 

3389 06 Out 21:25 06 Out 23:10 GRU - SAO PAULO POA - PORTO ALEGRE 



 

 
 

ITINERARIO DIA A DIA 
 

1°dia – As 11h30, chegada a São Luís, recepção no aeroporto, traslado para o Hotel. Por volta 
das 14h30 saída do hotel para City Tour em São Luís passando pela orla das praias do Calhau, 
São Marcos, Ponta D´areia, Espigão 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... são muitas histórias! Pernoite em São Luís 
 
2°dia - 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 4x4 com travessia em balsa através de trilhas em areias 
brancas, lagos e pequenas dunas até chegarmos ao Parque dos Lençóis - APA, 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 pôr do sol nas dunas. Em seguida, no 
finalzinho da tarde, retornaremos para Barreirinhas e continuar desfrutando de um banho de 
piscina no hotel ou sair à noite pelas tranquilas ruas da cidade ou ainda simplesmente apreciar 
do alto da beira rio a calmaria das águas preguiçosas passando tranquilamente e saboreando 
uma bela pizza nos restaurantes da vila. Pernoite em Barreirinhas. 
  
3°dia - 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 acomodação na Pousada. Pernoite em Atins 
com café da manhã. 
  
4º dia – Após café da manhã, embarque em veículo 4x4 com destino ao Canto do Atins, onde 
teremos oportunidade de caminhar pelas dunas do parque e banhar em suas suas águas 
cristalinas (somente no período de chuva). Em seguida prosseguiremos para o Canto do Atins, 
onde teremos a oportunidade de experimentar o famoso camarão grelhado no restaurante da 
Luzia ou Seu Antônio (não incluso), famoso em toda região. Faremos uma pausa para descanso 
em redes, sentindo uma deliciosa brisa do mar. Retorno para a Pousada. Pernoite em Atins 
  
5°dia - Após café da manhã, embarque em lancha voadeira para travessia de 15min pelo Rio 
Preguiças até Caburé, onde embarcaremos em veículo 4x4 com destino a Tutóia, no caminho 
passaremos por 15km de praias desertas em seguida mais 5 km de belíssimas dunas e mais 
10km de trilhas off-road até chegarmos a pequena cidade de Paulino Neves onde 
prosseguiremos por mais 30km de estrada asfaltada até nosso destino. Chegada e embarque 
em lancha voadeira para travessia do Delta. Passaremos por diversos labirintos formados pelos 
igarapés, onde teremos a oportunidade de observar uma demonstração de cata do caranguejo, 
também visitaremos alguns currais pesqueiros utilizados pelos ribeirinhos da região, 
passaremos em frente à olha de São Bernardo onde avistaremos uma igrejinha no meio do nada 
e no Morro do Meio, mergulharemos nas águas do Parnaíba. A almoço (não incluso) será 



 

 
 

realizado em uma das ilhas do Delta, de acordo comum com o guia/piloto. Chegada no Porto 
de Tatus em Parnaíba. Traslado para a Pousada. Pernoite em Parnaíba. 
  
6°dia - Após café da manhã, saída para passeio 4x4 pelo litoral leste do Piauí visitando 
principais praias do litoral leste do Piauí como a Praia de Atalaia, Peito de Moça, Coqueiro, 
Itaqui, Carnaubinha, Maramar e Macapá. No caminho, parada para fotos na famosa Arvore 
Penteada. Finalizando na Lagoa do Portinho, que faz parte dos vários cartões postais do Piauí. 
Almoço não incluso. Pernoite em Parnaíba. 
  
7°dia – Pela manhã, embarque em ônibus executivo com destino a São Luís (duração média 
11h00). Pernoite em São Luís 
  
8°dia – Após check-out, por volta 13h30, saída do hotel com destino ao aeroporto de São Luís. 
Fim de nossos serviços 

VALORES POR PESSOA: 
 

 
Tem que ser incluído o valor de R$ 72.00 de taxas de embarque pôr pessoa a serem pagos na 

entrada. 
IMPORTANTE: 
**Ingressos a parque nacional não incluso**. 
**Valores em reais. Valores por pessoa. Refeições não inclusas. ** 
** Informamos que o Passeio aos Grandes Lençóis exige esforços para subir e descer várias 
dunas (não recomendado para gestantes, pessoas com dores nas articulações ou com algum 
tipo de limitação física que o impeça nesses deslocamentos) * 
 

Formas de pagamento: 

- A vista 4% de desconto 

- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 - 1x no ato (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

 RG com menos de 10 anos de emissão em excelente estado de conservação. 
 Sugere-se vacina de febre amarela; 

 

HOTEIS SELECIONADOS OU SIMILARES 
 

INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO 

 
SAO LUIZ: BRISAMAR HOTEL ✮✮✮✮  

BARRERINHAS: POUSADA DO BURITI✮✮✮✮  
ATINS: POUSADA DO JURARÁ ✮✮✮   

HOTEL EM PARNAÍBA: VILA PARNAÍBA✮✮✮✮  
 

 
 

R$ 5796.00 ou 
12x de R$ 483.00 

R$ 4500.00 ou 
12x de R$ 375.00 

R$ 4320.00 ou  
12x de R$ 360.00 


