
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luís Correia e Delta do Parnaíba (PI) 
04 a 07 de abril/2019 

O Centro de Turismo Sesc Praia, localizado na cidade de Luis Correia no estado do Piauí, 
dispõe de uma excelente estrutura de lazer com recreação, piscinas, sala de jogos e 
fitness, playground  - garantindo toda diversão e descanso para a família e amigos. 
Próximo a essa região, encontra-se o Delta do Parnaíba, dispondo de uma das mais belas 
paisagens do mundo. Está localizado entre os estados do Maranhão e Piauí tendo em 
Parnaíba sua porta de entrada. 
 
O pacote inclui: 

 Ônibus turismo (ar, TV, vídeo, som, frigobar e WC); 
 Serviço de bordo (ida); 
 03 noites de hospedagem no Hotel Sesc Praia em Luís Correia; 
 03 cafés da manhã e 02 almoços e 03 jantares; 
 Tour em Parnaíba; 

 Passeio revoada dos Guarás; 
 Passeio de barco no Delta do Parnaíba; 
 Seguro viagem; 
 Guia local e acompanhante credenciado no MTur.   

Valores por pessoa: 

Apto Duplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Pub. em Geral 

R$ 761,00 R$ 837,00 R$ 875,00 R$ 951,00 
 

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

Parcela mínima de R$ 30,00. 
 
 

http://deltarioparnaiba.com.br/conheca-delta-do-parnaiba/


 
 

 

Programação: 
 
04 ABR (QUI) - FORTALEZA / LUIS CORREIA 
Saída às 6h do Sesc Fortaleza com destino a cidade de Luís Correia (PI), localizada a aprox. 
550 km de Fortaleza. No percurso parado para almoço (não incluso). Acomodação do grupo no 
Hotel Sesc Praia. Jantar incluso no hotel. Noite livre. 
 
05 ABR (SEX) – PARNAÍBA 
Pela manhã city tour em Parnaíba com caminhada histórica. Almoço não incluso. Em horário 
combinado, passeio de lancha/voadeira para apreciar a revoada dos Guarás (pássaro de linda 
plumagem vermelha), onde é possível admirar seu voo sobre as ilhas e sobre o rio terminando 
o passeio com um maravilhoso pôr do sol. Retorno ao hotel. Jantar incluso no hotel. Noite livre. 
 
06 ABR (SAB) – DELTA DO PARNAÍBA 
Pela manhã o grupo segue até a cidade de Parnaíba para um passeio pelo famoso Delta do 
Parnaíba, um dos únicos do mundo em mar aberto, formado pelo rio Parnaíba (1.485 km de 
extensão). O Delta do Parnaíba abre-se em cinco braços, envolvendo mais de 70 ilhas fluviais. 
Sua paisagem exuberante cheia de dunas, mangues e ilhas fluviais garante o cenário 
paradisíaco dessa região do Piauí. Almoço incluso. Em horário combinado, retorno a Luís 
Correia. Jantar incluso no hotel. Noite livre. 
 
07 ABR (DOM) – LUÍS CORREIA / FORTALEZA  
Manhã livre para atividades independentes. Após o almoço (incluso no hotel) retorno a 
Fortaleza. Previsão de chegada à noite. 
 
“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: 
 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 40 (quarenta) 

passageiros; 

 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade original com foto; 

 Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem; 

 O passageiro do Trabalho Social com Idosos (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; 

 Criança até 04 anos viajando sentada no colo do responsável e ocupando a mesma cama no apartamento 
paga apenas taxas, criança de 05 a 10 anos desconto de 20%. O desconto corresponde 01 criança por 
apto. 

 


