
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
São Luís e Lençóis Maranhenses (MA)  

23 a 28 de outubro/2018 
Considerado o município mais populoso do estado do Maranhão, São Luís e a única cidade brasileira fundada 

por franceses. A arquitetura local conta com os encantos deixados pela colonização portuguesa. É conhecida 
por seus ritmos culturais como tambor-de-crioula, reggae e bumba-meu-boi e por ser também a cidade dos 

grandes escritores Aluísio de Azevedo, Gonçalves Dias e Graça Aranha. A capital maranhense é considerada 

a porta de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. 
Paraíso escondido no Nordeste do brasileiro, os Lençóis Maranhenses são um dos principais destinos 

turísticos que mais encantam no Brasil. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é uma área de 
conservação com aprox. 156,5 mil hectares. Suas dunas são formadas pela força dos ventos, que criam uma 

paisagem única e alteram constantemente sua aparência.  

O pacote inclui: 
 Ônibus turismo (ar, tv, vídeo, som, frigobar e wc); 

 Transporte Barreirinhas/Paulino Neves (em veículo 4x4, jardineira); 

 Serviço de bordo (ida); 

 01 noite no Hotel Sesc Praia em Luís Correia (PI); 

 02 noites no Hotel Sesc Olho D’água em São Luís (MA); 

 02 noites no Hotel Pousada do Buriti em Barreirinhas (MA); 

 05 cafés da manhã e 03 jantares; 

 City tour em São Luís (MA); 

 Passeios nos Grandes e Pequenos Lençóis (MA); 

 Passeio de lancha no Rio Preguiça (MA); 

 Passeios descritos no roteiro como inclusos; 

 Guia acompanhante e local credenciados no MTur; 

 Seguro viagem. 

Roteiro inclui bastante caminhada, deslocamento em transporte 4x4, não sendo apropriado 

para pessoas com dificuldade de locomoção! 

Valores por pessoa: 

Apto Duplo 

Trab. do comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$1.235,00 R$1.358,00 R$1.420,00 R$1.545,00 
 

Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), Mastercard e Hipercard (12x).  

Parcela mínima de R$ 30,00. 



 

 

 

 

Programação: 
 
23OUT (TER) – FORTALEZA/LUÍS CORREIA  

Saída do Sesc Fortaleza as 07h com destino a cidade de Luis Correia no Piauí. No percurso parada para 
almoço não incluso. Acomodação do grupo no Hotel Sesc Praia. Jantar incluso. Noite livre.  

 
24OUT (QUA) – LUÍS CORREIA /SÃO LUÍS  

Pela manhã viagem a São Luis (MA) “a capital do reggae e do Bumba-meu-boi”. Parada para almoço (não 

incluso). Acomodação do Grupo no Hotel Sesc Olho D’Água e jantar incluso. Noite livre. 
 

25OUT (QUI) – SÃO LUÍS  
Pela manhã city tour conhecendo os principais pontos turísticos de São Luís: orla marítima, Lagoa da 

Jansen, Palácio de la Ravardière – Prefeitura, Palácio dos Leões (sec XIII) e Centro Histórico, observando 
seus casarões do século XVII, escadarias, museus, igrejas e artesanato. Almoço não incluso. Em horário 

combinado, retorno ao Hotel e jantar incluso. Noite livre. 

 
26OUT (SEX) SÃO LUÍS/BARREIRINHAS/GRANDES LENÇÓIS  

Pela manhã viagem a Barreirinhas (MA). Acomodação do grupo no Hotel Pousada do Buriti. À tarde passeio 
de 4X4 para conhecer os Lençóis Maranhenses (transporte incluso). Retorno à pousada.  

Almoço e jantar não inclusos. Noite livre. Sugerimos passeio na Av. Beira Rio. 

 
27OUT (SAB) – PEQUENOS LENÇÓIS  

Pela manhã passeio de lancha (incluso) pelo Rio Preguiça, Pescadores de Vassouras, Farol do Mandacaru e 
Praia de Caburé. Almoço não incluso. Em horário combinado, retorno a pousada. Jantar não incluso. Noite 

livre. Sugerimos passeio na Av. Beira Rio. 
 

28OUT (DOM) – BARREIRINHAS/PAULINO NEVES/FORTALEZA 

Em horário combinado, retorno a Paulino Neves em veículo jardineira (transporte incluso) e posteriormente 
continuação da viagem em ônibus para Fortaleza. Almoço e jantar não inclusos. Previsão de chegada à noite 

em Fortaleza.  
 

“Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, 

atrasos diversos, imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de 
segurança.” 

 

Observações: 
 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade original com foto; 
 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 38 (trinta e oito) passageiros; 
 Na cidade de Barreirinhas é obrigatório o pagamento de taxa de turismo por passageiro conforme Lei Municipal n º 
564/2007, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 034/2010; 
 O passageiro do TSI deve apresentar atestado médico constando estar apto a realizar a viagem; 
 Criança necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto). É imprescindível que o responsável legal esteja 
portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da criança, original ou autenticada pelo cartório; 
 Desconto de 60% até 04 anos de idade (sentada no colo do responsável) e 40% de 05 a 07 anos de idade. 

 


