
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIÇÃO CHAPADA DAS MESAS: CAROLINA E RIACHÃO 

03 a 08 dezembro/2019 

O parque nacional da Chapada das Mesas é uma área de proteção ambiental que abrange 160.046 
hectares de Cerrado nos municípios de Carolina, Riachão, Estreito e Imperatriz, no centro-sul do 
Maranhão. Carolina, localizado no sul do estado, à margem direita do rio Tocantins. É conhecido 
pelas suas diversas cachoeiras. Carolina é o ponto de apoio para a visita ao Parque Nacional da 
Chapada das Mesas, onde se localizam diversas cachoeiras e canyons. Riachão município QUE se 
estende por 6.373 km², conta com 20.218 habitantes e É detentor do Poço Azul, uma das cachoeiras 
com as águas mais cristalinas da região. 
 
O pacote inclui: 

 Ônibus turismo (ar, tv, vídeo, som, frigobar e WC); 

 Serviço de bordo; 

 02 diárias no Hotel Sesc Oeiras/PI; 

 03 diárias na Pousada do Lajes em Carolina/MA; 

 05 cafés da manhã e 01 jantar de confraternização; 

 Entrada para o Complexo Pedra Caída; 

 Entrada para o Complexo Poço Azul; 

 Visita ao Portal da Chapada; 

 Seguro viagem; 

 Guia de turismo acompanhante e local credenciados no MTUR. 
 
Valores por pessoa:  

Apto Duplo  
Trab. do Comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$ 1.200,00 R$ 1.320,00 R$ 1380,00 R$ 1380,00 
 

Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12x).  
Parcela mínima de R$ 40,00. 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Programação: 
 

03 DEZ (TER) – FORTALEZA / OEIRAS 
Saída do Sesc Fortaleza as 06h com destino a Oeiras (PI), aproximadamente 620 km. No percurso, parada 
para almoço (não incluso). Acomodação do grupo no hotel Sesc Oeiras. Noite livre. 
 
04 DEZ (QUA) – OEIRAS / CAROLINA 
Em horário combinado o grupo segue a Carolina (MA), aproximadamente 690 km. No percurso parada para 
almoço (não incluso) Acomodação do grupo na Pousada do Lajes. Jantar não incluso. Noite livre. 
 
05 DEZ (QUI) – CAROLINA / PEDRA CAÍDA / CAROLINA 
Pela manhã em horário combinado visita ao santuário de Pedra Caída e passeio pelo complexo (ingresso 
incluso), localizado no município de Pedra Caída, a aproximadamente 36 quilômetros da cidade de Carolina, 
chamado de complexo, pois nessa faixa territorial são encontradas 25 quedas d’água. Almoço não incluso. Em 
horário combinado visita ao Portal da Chapada, cartão-postal da região. Retorno a pousada. Noite Livre. 
 
06 DEZ (SEX) – CAROLINA / RIACHÃO / CAROLINA 
Pela manhã saída para conhecer o Complexo Paço Azul (entrada inclusa), localizado no município de Riachão. 
O município se estende por 6.373 km² e é detentor do Poço Azul, uma das cachoeiras com as águas mais 
cristalinas da região. Almoço não incluso. Em horário combinado retorno a Carolina. Jantar incluso na 
pousada. Noite Livre. 
 
07 DEZ (SAB) – CAROLINA / OEIRAS 
Em horário combinado viagem até a cidade de Oeiras/PI para pernoite, aproximadamente 690 km de distância. 
Acomodação do grupo no hotel Sesc Oeiras. Noite Livre. 
 
08 DEZ (DOM) – OEIRAS / FORTALEZA 
Após o café, viagem de retorno a Fortaleza. Chegada prevista para o final da 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;  

 O hotel não possui elevador, apenas escadas; 

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

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

 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;  

 Criança com até 04 anos, sentada no colo do responsável paga somente taxas, consultar; de 5 a 12 anos 20% de 
desconto; 

 Desconto referente a 01 criança por acomodação. 
 

 


