
 

 

PACOTE – ROTA DAS EMOÇÕES: DE SÃO LUIS A FORTALEZA 
 

Período da viagem: de 21 a 29 de AGOSTO de 2022  

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea LATAM Poa / São Luis // Fortaleza / Poa com 01 mala de 23kg; 
 - Traslado no trecho Aeroporto / Hotel em São Luís; 

  02 noites de hospedagens com café da manhã em São Luís; 
 Passeio City Tour Histórico em São Luís; 

  Traslado em veículos climatizado: São Luís / Barreirinhas (ônibus); 
  02 noites de hospedagens com café da manhã em Barreirinhas; 

 Passeio em veículo 4×4 ou similar aos grandes lençóis; 
 Passeio em lancha rápida até à praia do Caburé; 

 Passeio / traslado em veículo 4x4: Barreirinhas / Tutóia; 
 Passeio / traslado em lancha rápida pelo Delta das Américas; 
 01 noite de hospedagem com café da manhã em Parnaíba; 
 Passeio / traslado em veículo 4×4: Parnaíba / Jericoacoara; 

 03 noites de hospedagens com café da manhã em Jericoacoara; 
 Tour às Lagoas Azul e Paraíso até pedra furada; 

 Traslado em veículo 4×4, jardineira ou similar Jericoacoara / Jijoca; 
 Traslado em veículos climatizado (Ônibus): Jijoca / Aeroporto em Fortaleza; 

 Assistência de guia credenciado durante todo o roteiro.  
 Seguro nacional cobertura de R$ 18 mil para menores de 84 anos com cobertura COVID de 

R$ 10 mil; 
 

ITINERARIO AEREO:  

 

 

ia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

3669 21 Ago 04:00 21 Ago 05:40 POA - PORTO ALEGRE GRU - SAO PAULO 

 

3190 21 Ago 08:15 21 Ago 11:35 GRU - SAO PAULO SLZ - SAO LUIZ 

            

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino      

 

3729 29 Ago 16:10 29 Ago 18:50 FOR - FORTALEZA BSB - BRASILIA      

 

3766 29 Ago 20:30 29 Ago 23:05 BSB - BRASILIA POA - PORTO ALEGRE      



 

 

ITINERÁRIO DIA A DIA 
21/08 - 1º Dia – São Luís 
Chegada em São Luís. Recepção e traslado ao hotel. Chegada e acomodação no hotel escolhido. 
Restante do dia livre. 
  
22/08 - 2º Dia – São Luís (City Tour) 
Café da manhã. Após o café da manhã, 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). Em horário a combinar, Retorno ao hotel.   
  
23/08 - 3º Dia – São Luís / Barreirinhas (Circuito Lagoa) 
Café da manhã. Aproximadamente às 07h, traslado com destino à cidade de Barreirinhas em 
veículo climatizado. Serão aproximadamente 03h30 de viagem. Chegada e acomodação no hotel 
escolhido. Após o almoço (não incluso), saída para passeio em veículo 4×4 (jardineira ou similar) 
ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, onde visitaremos algumas das principais lagoas do 
Parque com parada para banho. Ao final da tarde contemplaremos o pôr-do-sol (Aprox. 05h de 
passeio). Retorno ao hotel. Noite livre. 
  
24/08- 4º Dia – Barreirinhas (Circuito Caburé) 
Café da manhã. Após o café, 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 onde será servido o almoço (não incluso). Após 
sugerimos uma caminhada pela praia (Aprox. 05h de passeio). Em horário a combinar, Retorno a 
à Barreirinhas. Restante do dia livre. 
  
25/08 - 5º Dia – Barreirinhas / Parnaíba (Delta das América) 
Café da manhã. Após o café em horário à combinar, Traslado / Passeio em veículo climatizado em 
direção à cidade de Tutóia. Serão aproximadamente 02h00. Faremos uma panorâmica por praias 
desertas, Paulino Neves e lagoinha. Chegada em Tutóia. Após o almoço (não incluso), saída para 
passeio em lancha rápida acompanhada por piloto (guia local) por parte do delta através de seu 
majestoso labirinto, em meio a mangues e igarapés com observação de espécies nativas de fauna 
e flora. Aproveite e desfrute esta paisagem única. Ao final do dia, momento de contemplação, o 
que nos proporciona uma das mais belas imagens naturais: A Revoada dos Guarás. Ao retornar, 
assistiremos um lindo pôr do sol. 
  
26/08 - 6º Dia – Parnaíba / Jericoacoara 
Café da manhã. Após o café, saída para Passeio / Traslado em veículo 4×4 (jardineira ou similar) 
com destino a bela Jericoacoara, faremos um tour panorâmico pela cidade de Camocim, ilha do 
Amor, praias de tatajuba, guriú e mangue seco. Durante o percurso, faremos duas travessias em 
balsas e parada para o almoço (não incluso) em uma das lagoas onde o restaurante oferece um 
encantador cardápio vivo. Chegada e acomodação no hotel escolhido. 
  
27/08 - 7º Dia – Jericoacoara (Lagoa Azul, Paraíso e Pedra Furada) 
Café da manhã. Após o café, saída para passeio em veículo 4×4(jardineira ou similar) até às 
lagoas Azul e do Paraíso, com parada para banho em suas águas cristalinas e o almoço (não 
incluso), tour panorâmico pela Praia do Preá, Morro do Serrote com caminhada até a Pedra 
Furada. Em horário à combinar, retorno ao hotel. 
  
28/08 - 8º Dia – Jericoacoara 
Café da manhã. Dia livre. Aproveite para realizar atividades. 
  
29/08- 9º Dia – Jericoacoara / Aeroporto de Fortaleza 
Café da manhã em horário a combinar, traslado em veículo 4×4 (jardineira ou similar) até Jijoca, 
um breve descanso, e em seguida daremos continuidade em ônibus climatizado com destino ao 
Aeroporto em Fortaleza 

 



 

 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES: 

SÃO LUIS HOTEL BRISAMAR 
 

www.brisamar.com.br 
 

BARREIRINHAS POUSADA DO BURITI 
 

www.pousadadoburiti.com.br 
 

PARNAÍBA POUSADA DOS VENTOS 
 

www.pousadadosventos.com.br 
 

JERICOACOARA JERI VILLAGE 
 

http://convence.com.br/jeri 
 

 
VALOR POR PESSOA: 

 

 
Acrescentar R$ 81.00 de taxa de embarque por pessoa a serem pagas na entrada 

IMPORTANTE: 

** Observações: Uso de roupas leves, protetor solar, óculos escuros e chapéu; Pontos específicos 
de visitação são decididos pelo guia em diálogo com os passageiros; Informamos que o passeio 
aos Lençóis exige esforço nas caminhadas e subidas, não sendo recomendadas para gestantes, 
idosos, pessoas com dores nas articulações e outras debilidades físicas; O Parque dos Lençóis 
abriga lagoas temporárias e permanentes, por esta razão o passeio adapta-se de acordo a 
estação. 

*** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 
 
Forma 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. 
 Vacina de febre amarela 

ROTEIRO 

 
VALOR P/ PESSOA 

EM INDIVIDUAL 
 

VALOR P/ PESSOA 
EM DUPLO 

VALOR P/ PESSOA 
EM TRIPLO 

ROTA DAS EMOÇÕES:  
DE SÃO LUIS A FORTALEZA 

 

R$ 6980.00 

 

 

R$ 5540.00 

 

 

R$ 5400.00 

 


