
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreirinhas e Lençóis Maranhenses (MA)  
21 a 24 de novembro/2019 

Ponto de referência para quem visita os Lençóis Maranhenses, Barreirinhas é um município porta 
de entrada para o parque nacional é a cidade que recebe o maior número de turistas pela infra-
estrutura que oferece. 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 
aproximadamente 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); 
 Serviço de bordo (ida); 
 03 noites no Hotel Pousada do Buriti em Barreirinhas (MA); 

 03 cafés da manhã; 
 Transporte 4x4 para os grandes lençóis: 
 Passeio de lancha pelo Rio Preguiça ; 
 Guia acompanhante 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/Triplo 

Trab. do comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$ 819,00 R$ 900,00 R$ 942,00 R$ 942,00 
 

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

 

 



 

 

Programação: 

 
21 NOV (QUI) - FORTALEZA/BARRERINHAS (MA) 
Saída do Sesc Fortaleza as 05h com destino a cidade Barrerinhas (MA), aproximadamente 620 km 
de Fortaleza. No percurso parada para almoço (não incluso). Acomodação do grupo na pousada 
Buriti. Jantar não incluso. Noite livre. Sugerimos passeio na Av. Beira Rio. 
 
22 NOV (SEX) - BARREIRINHAS/GRANDES LENÇÓIS  
Em horário combinado passeio de 4X4 para conhecer os Lençóis Maranhenses (transporte incluso), 
área de conservação com aproximadamente 156,5 mil hectares com lagoas entre as dunas que 
pela força dos ventos mudam constantemente seu formato. Tempo para banho e caminhada, em 
horário combinado retorno à pousada. Almoço e jantar não inclusos. Noite livre. 
 
23 NOV (SAB) - PEQUENOS LENÇÓIS  
Pela manhã passeio de lancha (incluso) pelo Rio Preguiça passando pelos principais atrativos da 
região como: o vilarejo de Vassouras, Farol do Mandacaru e Praia de Caburé. Almoço não incluso. 
Em horário combinado retorno a pousada. Jantar não incluso. Noite livre.  
 
24 NOV (DOM) - BARREIRINHAS /FORTALEZA 
Em horário combinado viagem de retorno a Fortaleza. Parada para almoço não incluso. Chegada 
prevista para o final da tarde.  
 
“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: 
 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; 
 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; 
 O passageiro do TSG 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. 

 


