
 

 

PACOTE – ROTA DAS EMOÇÕES: DE SÃO LUIS A FORTALEZA 
 

Período da viagem: de 07 a 14 de NOVEMBRO 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea Porto Alegre / São Luis // Fortaleza / Porto Alegre com 01 mala de 23kg; 
 Transporte Aeroporto / Hotel em São Luis; 

 City tour Histórico em São Luis; 
 Transporte São Luis / Barreirinhas; 

 Tour em veículo 4x4 aos Grandes Lençóis; 
 Tour em lancha voadeira pelo Rio Preguiças - circuito Caburé; 

 Transporte Barreirinhas / Tutóia – via estrada; 
 Passeio / Transfer em lancha voadeira pelo Delta até Parnaíba; 

 Transporte Parnaíba / Jericoacoara; 
 Tour Buggy em Jeri; 

 Transporte Jericoacoara / Fortaleza – via estrada 
 Transporte Hotel em Fortaleza / Aeroporto; 
 01 noite em São Luis com café da manhã; 

 02 noites em Barreirinhas com café da manhã; 
 01 noite em Parnaíba com café da manhã; 

 02 noites em Jericoacoara com café da manhã; 
 01 noite em Fortaleza com café da manhã; 

 Seguro nacional cobertura de R$ 18 mil para menores de 75 anos. 
 

ITINERARIO AEREO: 

 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

3086 07 Nov 05:20 07 Nov 07:45 
PORTO ALEGRE 

(POA)
BRASILIA (BSB) 

 

4690 07 Nov 08:50 07 Nov 11:10 BRASILIA (BSB) SÃO LUIS (SLZ) 

 

4757 14 Nov 16:25 14 Nov 19:00 FORTALEZA (FOR) BRASILIA (BSB) 

 

3087 14 Nov 20:00 14 Nov 22:40 LIMA (LIM) 
PORTO ALEGRE 

(POA)



 

 

ITINERÁRIO DIA A DIA 
 

1º Dia - São Luis 
Chegada ao aeroporto de São Luis e traslado ao hotel. Na parte da tarde saída do hotel, 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! Retorno ao hotel. Pernoite em São Luis. 
 
2° Dia - São Luis / Barreirinhas 
Café da manhã. 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. 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 saboreando uma bela pizza nos restaurantes da vila. 
Pernoite em Barreirinhas. 
 
3° Dia - Barreirinhas 
Café da manhã. 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. Retorno 
para Barreirinhas com chegada as 15h00. Pernoite em Barreirinhas. 
 
4º dia – Barreirinhas / Parnaíba 
Café da manhã. Por volta das 13h00, embarcaremos em veículo 4x4 com destino a Tutóia, onde 
teremos estrada de terra até Paulino Neves e estrada asfaltada até Tutóia. Chegada e embarque 
em lancha voadeira para travessia do Delta. Passaremos por diversos labirintos formados pelos 
igarapés, 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. No final da tarde teremos a 
oportunidade de contemplar a revoada dos guarás (quando disponível) para seu dormitório. 
Chegada no Porto de Tatus em Parnaíba. Traslado para a Pousada. Pernoite em Parnaíba. 
 
5° dia - Parnaíba / Jericoacoara 
Café da manhã. Por volta das 09h00, saída em veículo 4×4 de Parnaíba com destino a 
Jericoacoara, no caminho passaremos por Camocim, onde embarcaremos em uma balsa com 
destino a Ilha do amor, onde iniciaremos nossa trilha por quilômetros de dunas e praias desertas. 
Faremos uma parada para fotos na Duna do Funil e na Lagoa da Torta em Tatajuba, onde 
escolheremos o almoço (não incluso) no cardápio “ao vivo” (você escolhe o peixe fresco que irá 
comer) e se refrescar na lagoa em redes. Prosseguiremos pelas praias até Guriú, onde faremos 
nova travessia em balsa, seguiremos até Mangue Seco e finalmente Jericoacoara. Pernoite na 
pousada em Jericoacoara. 
 
6° dia - Jericoacoara 
Café da manhã. Após café da manhã, saída de Jericoacoara pela parte da manhã e seguimos até 
a Árvore da Preguiça onde fazemos nossa primeira parada para fotos. Dentro do Parque Nacional 
de Jericoacoara podemos visitar as lagoas sazonais que se formam entre enormes dunas no 
período de chuva. Visita a Lagoa Azul com parada para banho e depois seguimos até a Lagoa do 
Paraíso para o almoço e banho em águas cristalinas. Pernoite em Jericoacoara. 
 
7° dia - Jericoacoara / Fortaleza 



 

 

Café da manhã. Por volta das 11h00, embarque em veículo tipo Jardineira até Jijoca de 
Jericoacoara onde faremos alteração de veículo para um veículo climatizado e seguiremos viagem 
até Fortaleza pela estrada com duração total aproximada de 8h. Chegada, e pernoite em 
Fortaleza. 
 
8º dia - Fortaleza 
Café da manhã. Em horário combinado transporte até o aeroporto de Fortaleza para tomar nosso 
voo de retorno. 

 
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES: 

SÃO LUIS HOTEL BRISAMAR 
 

www.brisamar.com.br 
 

BARREIRINHAS POUSADA DO RIO 
 

www.pousadadorioma.com.br 
 

PARNAÍBA POUSADA DOS VENTOS 
 

www.pousadadosventos.com.br 
 

JERICOACOARA JERI VILLAGE 
 

http://convence.com.br/jeri 
 

FORTALEZA HOTEL IRACEMA FLAT 
 

http://www.iracemaflat.com 
 

 
VALOR POR PESSOA: 

 

ROTEIRO 
VALOR P/ PESSOA 

EM DUPLO 
VALOR P/ PESSOA 

EM TRIPLO 

ROTA DAS EMOÇÕES: DE SÃO LUIS 
A FORTALEZA 

R$ 4.595,00 

Ou 12X de R$ 383.00 

R$ 4.290,00 

Ou 12X de R$ 358.00 

 
Acrescentar R$ 65,00 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 


