
 
 
 

 

 
Rota das Emoções por Just Tur 

11 dias, 10 noites 
Maranhão – Piauí – Ceará, Brasil  

 

  
 
 
 
Um nome envolvente. Um roteiro passa por três 
estados: Ceará, Piauí e Maranhão. Locais onde 
cores, texturas e aromas promovem a relação 
entre homem e natureza, suprindo os anseios por 
simplicidade, luxo e conforto. Sinta a Rota das 
Emoções, sob nosso olhar. 

 
 

A partir de 
R$ 8.320,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 

 
O nome já é envolvente. Um roteiro que passa por 
três estados do Brasil: Ceará, Piauí e Maranhão de 
forma bem genuína e personalizada. Locais onde 
cores, texturas e aromas promovem a relação 
entre homem e natureza, suprindo os anseios por 
simplicidade, privacidade, luxo e conforto.  

 
Você irá sentir a natureza da forma mais pura, ao 
percorrer verdadeiros santuários ecológicos 
como o Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses, a Área de Proteção Ambiental do 

Delta do Parnaíba e o Parque Nacional de 
Jericoacoara, muita aventura, praia e ecoturismo 
reunidos.  

 
Destaques:  

• Visita a povoados locais;  
• Traslados em lanchas, voadeiras e 
veículos 4x4; 
• Várias oportunidades para refrescar-
se em lagoas e rios dos santuários ecológicos;  
• Conhecer o modo de vida dos 
ribeirinhos dentre catadores de caranguejo e 
pescadores;  
• Estar no melhor ponto de observação 
da “Revoada dos Guarás”, uma das mais 
espetaculares aves do globo, com uma 
plumagem vermelha devido aos 
caranguejinhos dos quais se alimenta; 
• Locais de apreciação de pôr-do-sol, 
onde os cenários são rios, lagoas ou dunas. 
Verdadeiros espetáculos a parte; 
Se inspirar na beleza da natureza do nosso 
rico e vasto Brasil. 



 
 
 

  ROTEIRO 

1° dia - São Luís > Barreirinhas 260Km 

Chegada ao aeroporto de São Luís, apresentação e traslado com destino a Barreirinhas via terrestre (260 
km em Aprox. 04h, por estrada de asfalto). 

Parada para lanche (não incluso) na cidade de Morros. 

Chegada e hospedagem. Restante do dia livre. 

A região São Luís e Barreirinhas:  

São Luís é a capital do estado do Maranhão, conhecida como Jamaica Brasileira, Ilha do Amor, Atenas 
Brasileira, dentre outras homenagens, é a única cidade brasileira fundada por franceses, tendo sido 
posteriormente invadida por holandeses. Em seguida, foi colonizada pelos portugueses. Localiza-se na ilha 
de Upaon-Açu, no Atlântico Sul, entre as baías de São Marcos e São José de Ribamar. A cidade foi tombada 
pela ONU como Patrimônio cultural da Humanidade, em 1997. Possui um acervo arquitetônico colonial 
avaliado em cerca de 3.500 prédios, distribuídos por mais de 220 hectares de Centro Histórico, sendo grande 
parte deles sobradões com mirantes, muitos revestidos com preciosos azulejos portugueses. É realmente 
um passeio pela nossa história!   
 

Barreirinhas é a cidade portal de entrada dos Lençóis Maranhenses, transformado em Parque Nacional* em 
1981. Está localizada a 260Km da Capital São Luís e possui atrativos como Passeios de Lancha pelo Rio 
Preguiças, Passeio de 4x4 aos Grandes Lençóis e muito mais.  

O Parque Nacional* foi criado em 02 de junho de 1981 numa área de 155 mil hectares nas margens do Rio 
Preguiças, no nordeste do estado do Maranhão e distante cerca de 260 km de São Luís. Ocupa uma área 
total de 270 quilômetros quadrados, com dunas de até 40 metros e lagoas de água doce. Trata-se de um 
ecossistema costeiro único dentro do bioma caatinga, que associa ventos fortes e chuvas regulares. Consiste 
em uma faixa de dunas que avança entre 05 e 25km em direção ao interior. Estas dunas formam pequenas 
lagoas de água doce. Abrange os municípios de Barreirinhas, Humberto de Campos, Primeira Cruz, Santo 
Amaro do Maranhão e Paulino Neves. 

Passeio opcional: 

Mirar das Estrelas (Circuito Lagoa Azul) – Exclusivo 

Às 16hs traslado hotel/balsa em veículo 4x4 (jardineira) para travessia pelo Rio Preguiças que dá acesso ao 
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM), O Parque foi criado em junho de 1981 e sua área é de 
155 mil hectares, dos quais 90 mil são constituídos de dunas livres e lagoas “interdunares”. O Parque está 
inserido em uma zona de transição dos biomas Cerrado, Caatinga e Amazônia e é composto de áreas de 
restinga, campos de dunas livres e costa oceânica. O percurso da trilha dura em média 45 minutos, aos pés 
das morrarias descemos do veículo e iniciamos caminhada até o melhor ponto para apreciar o Pôr do sol. 
Após este espetáculo tempo livre para banho de lagoa e pequenas caminhadas próximas. A partir das 19h30 
o céu já estará com belas estrelas para observação, após lanche box servido retornaremos à Barreirinhas. 



 
 
 

OBS I: O passeio SOMENTE é realizado em veículo privativo com capacidade para até 06 pessoas; 

OBS II: O percurso de lagoas é feito de acordo com a temporada e com as informações do guia; 

OBS III: Saída às 16h30 / Retorno às 21hs; 

OBS IV: O passeio é feito apenas no período de verão (meses em que não chove na cidade – favor consultar 
antecipadamente). 

Valores: 

01  
pessoa  

02 pessoas  03 pessoas  04 pessoas  05 pessoas  06 pessoas  

R$ 1.154,00  R$ 577,00  R$ 385,00  R$ 289,00  R$ 231,00  R$ 193,00  
  

2° dia – Barreirinhas 

Em horário previamente acordado, traslado hotel/balsa em veículo 4x4 (jardineira) para travessia pelo Rio 
Preguiças que dá acesso ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM), O Parque foi criado em 
junho de 1981 e sua área é de 155 mil hectares, dos quais 90 mil são constituídos de dunas livres e lagoas 
“interdunares”. O Parque está inserido em uma zona de transição dos biomas Cerrado, Caatinga e Amazônia 
que é composto de áreas de restinga, campos de dunas livres e costa oceânica. O percurso da trilha dura 
em média 01h até o estacionamento da Lagoa, subida na duna de 80m (com auxílio de um cabo manual - 
corda) para termos acesso à Lagoa Bonita com tempo livre para banho nas lagoas. Retorno ao 4x4 e 
embarque com destino ao restaurante rústico de Dona Graça para almoço (não incluso) à base de comida 
regional (peixes, camarão, carnes e frango a disposição no cardápio). Após almoço descanso em redes e às 
15hs saída para Lagoa Azul com mais tempo livre para banho nas lagoas e curtir o Pôr do sol. Retorno à 
Barreirinhas após o pôr do sol. 

O Rio Preguiças nasce no povoado Barra da Campineira, em Anapurus e percorre mais de 120 km até 
desaguar no Oceano Atlântico em frente ao povoado de Atins. É a principal via fluvial do município de 
Barreirinhas e um dos principais pontos turísticos da localidade. Meio de vida e subsistência da maioria da 
população, sendo via de acesso para muitos povoados e comunidades ribeirinhas. Seu nome descende dos 
antigos Bichos Preguiças que viviam as suas margens.   

O Farol do Preguiças, conhecido também como Farol de Mandacaru, localiza-se no Povoado de Mandacaru. 
Farol marítimo de 54 metros de altura, 19 milhas de alcance e 160 degraus, foi construído em 1940 e 
inaugurado em 1944 pelo então Almirante Morais Rego. Desde suas proximidades se obtém vistas 
fantásticas do Parque Nacional.  

Passeios opcionais: 

Café da manhã nos Lençóis Maranhenses (Circuito Lagoa Azul) – Exclusivo 

Às 03h30 traslado hotel/balsa em veículo 4x4 (jardineira) para travessia pelo Rio Preguiças que dá acesso 
ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM), O Parque foi criado em junho de 1981 e sua área é 
de 155 mil hectares, dos quais 90 mil são constituídos de dunas livres e lagoas “interdunares”. O Parque 



 
 
 

está inserido em uma zona de transição dos biomas Cerrado, Caatinga e Amazônia e é composto de áreas 
de restinga, campos de dunas livres e costa oceânica. O percurso da trilha dura em média 45 minutos, aos 
pés das morrarias descemos do veículo e iniciamos uma caminhada até o local escolhido para apreciar o 
nascer do sol e tomar um belo café da manhã com vista para as lagoas dos Lençóis Maranhenses. Após este 
espetáculo, tempo livre para banho de sol e de lagoa. Retorno à Barreirinhas por volta das 08hs.  

OBS I: O passeio SOMENTE é realizado em veículo privativo com capacidade para até 06 pessoas;  

OBS II: O percurso de lagoas é feito de acordo com a temporada e com as informações do guia;  

OBS III: Saída às 03h30 / Retorno às 08hs.  

OBS IV: O passeio é feito apenas no período de verão (meses em que não chove na cidade – favor consultar 
antecipadamente). 

Valores: 

01  
pessoa  

02 pessoas  03 pessoas  04 pessoas  05 pessoas  06 pessoas  

R$ 1.218,00  R$ 610,00  R$ 410,00  R$ 305,00  R$ 245,00  R$ 206,00  
 

Sobrevoo nos Lençóis Maranhenses 

E horário acordado traslado hotel/aeroporto de Barreirinhas, o voo panorâmico tem duração de 
aproximadamente 25 a 30 minutos no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, permite visualizar toda a 
dimensão e exuberância que o compõe, com as suas dunas, lagoas, manguezais, praias e rios. Sobrevoamos 
os Povoados de Vassouras, Caburé, Mandacaru e Atins. Além de sobrevoar a Lagoa Azul e dos Peixes, no 
retorno passamos pelo centro da cidade. 

OBS I: O passeio só pode ser realizado com reserva antecipada; 

OBS II: Aeronaves Minuano (05 lugares) e Skyhawk (03 lugares) revisadas e em conformidade com a ANAC; 

OBS III: Horários são definidos a partir da formação de grupos locais; 

OBS IV: Para voo privativo basta pagar os assentos totais das aeronaves. 

Valor por pessoa (Regular/Compartilhado): R$ 485,00  
 
01 a 03 pessoas  

 
 
04 e 05 pessoas  

R$ 1.443,00  R$ 2.404,00  
 

3° dia - Barreirinhas > Vassouras > Caburé > Mandacaru > Atins 

Pela manhã em horário acordado traslado hotel/beira rio (entre 08hs e 08h20), de lá descemos o Rio 
Preguiças (a origem do seu nome seria a presença de muitos bichos-preguiças que habitavam as matas das 
margens do rio, além de ter suas águas mansas e tranquilas, influenciadas pelas correntes de vazante e 



 
 
 

enchente) em direção a Vila de Atins, antes passaremos pela vegetação constituída de palmeiras e mangues 
em suas margens. A nossa primeira parada é em Vassouras (Pequenos Lençóis). Lá poderemos provar a água 
de coco nativa, além de termos oportunidade de ver os macacos pregos que habitam o mangue que fica ao 
lado da Praia. Seguiremos pelo rio onde na margem direita está o povoado Espadarte, Morro do Boi e Moitas 
(povoados habitados por pescadores) com as belas praias e dunas dos Pequenos Lençóis até chegar ao 
povoado de Mandacaru, onde está localizado o Farol. Após a visita ao farol a lancha seguirá até o porto de 
Atins, onde haverá um veículo aguardando para deixar os visitantes na Pousada. Restante do dia livre. 

Fora de radar, o vilarejo de Atins oferece alguns bares e restaurantes à beira-mar para relaxar depois de 
um dia de muita aventura. 

A região Vassouras, Caburé e Mandacaru:  

Vassouras, fica localizada nos Pequenos Lençóis, primeira parada no Passeio do Rio Preguiças antes de 
Caburé. Lá vivem algumas famílias que dependem da pesca e do turismo para seu sustento.  

Mandacaru, é uma vila de pescadores localizada entre a praia de Caburé e a praia de Atins. É o mais antigo 
Povoado Ribeirinho. Antes era centro comercial e portuário para transportes por mar até São Luís. As 
famílias que lá residem hoje utilizam a pesca e a agricultura como forma de sustento.   

Caburé, fica localizada próxima à foz do Rio Preguiças, na estreita faixa de areia que separa o rio do mar. A 
região onde se encontra a praia do Caburé denominada de Pequenos Lençóis, é composta pelas localidades 
de Moitas, Morro do Boi, Espadarte, Alazão, Vassouras e Caburé.  

4° dia - Atins > Canto do Atins 

Saída da vila de Atins em veículo 4x4 que nos conduzirá até o Canto do Atins, ponto de partida para nossa 
caminhada de 10 minutos (aproximadamente) até as melhores lagoas da época, parada para banho e fotos. 
No retorno seguimos até o Restaurante nativo (Opcional: Sra. Luzia ou Sr. Antônio). Sugerimos o camarão 
ou peixe grelhado que é o prato principal da região. Após o almoço (não incluso) e descanso no redário, às 
15h30 saída para outro circuito de lagoas da região para curtir o pôr do sol e se refrescar em mais lagoas. 
Retorno a vila de Atins após o pôr do sol. 

A região:  

Atins, é o último povoado dos Lençóis Maranhenses, fica localizado em frente à Foz do Rio Preguiças com 
uma bela praia propícia para esportes como kite surf, além da tranquilidade do local e de seu povo 
acolhedor.  
 
5° dia - Atins > Caburé > Delta do Parnaíba > Ilha das Canárias 

Após o café da manhã, em horário acordado traslado Pousada/Porto de Atins e travessia em lancha voadeira 
até a península. Embarque em 4x4 com destino à Tutóia, passando pela beira da praia, pelo município de 
Paulino Neves, por estradas de areia e piçarra até chegarmos a estrada de asfalto e em seguida à Tutóia 
(Duração de aprox.: 02hs). Embarque em lancha voadeira e passeio de barco pelos pontos mais 
interessantes do Delta do Parnaíba. O Delta é composto por 5 principais baías (os braços do Delta) e nós 
teremos oportunidade de ver 3 delas. Começaremos pela Baía de Tutóia, indo até a parte sudoeste da Ilha 
do Caju, onde encontram-se as dunas. Poderemos caminhar por elas e tomar deliciosos banhos de lagoa. 



 
 
 

Iremos até a Barra do Meio pela Baía das Melancieiras, continuaremos pelos braços do majestoso delta 
passando por sua terceira baía, a do Caju. Passaremos ainda por Carnaubeiras - região onde há a maior 
concentração de catadores de caranguejos, e poderemos observar o modo de vida dos ribeirinhos. 
Seguimos até o ponto onde poderemos ver os Guarás e demais aves se aninhando para dormir (Revoada). 
O Guará é uma das mais espetaculares aves do globo, sua plumagem é vermelha carmesim quando adulto, 
sua coloração deve-se a um pigmento de cor vermelha presente nos caranguejinhos dos quais se alimenta. 
Anda vagarosamente na água rasa, com a ponta do bico submersa, abrindo e fechando as mandíbulas em 
busca de caranguejos, tais como a Chama-Maré ou Sarará e o Maraquani. Após a revoada seguimos até a 
Ilha das Canárias. Noite livre. 

A região Delta do Parnaíba e Ilha das Canárias: 

O Delta do Parnaíba é formado por 85 ilhas numa área de 2700 km² entre os estados do Piauí e Maranhão, 
o único delta das Américas é um fenômeno raro que só encontra par no Rio Nilo, na África e no Rio Mekong 
na Ásia. Dentro de um mesmo ecossistema encontramos diferentes e pitorescas paisagens: rios, lagoas, 
dunas gigantescas, praias desertas de areia branquíssima e os vários tipos de mangue da região.   

O território da Ilha das Canárias é um dos espaços naturais do Nordeste brasileiro mais diversos em sua 
composição, com fauna e flora amplamente representadas por espécies únicas, como a mata ciliar, raízes 
suspensas que margeiam a ilha no manguezal e animais que podem ser vistos em sua beleza, bem de perto. 
Dormindo na ilha você tem a chance de experimentar em sua essência a culinária que podem ser 
experimentadas nas pousadas da ilha, que tão bem traduzem seu povo simples e de uma simpatia ímpar, 
capaz de tornar a Ilha das Canárias um lugar ainda mais especial. 

6° dia - Ilha das Canárias > Barra Grande 

Check-out da pousada e navegação até o Porto dos Tatus com visita aos Igarapés locais até o Porto dos Tatús 
onde haverá um veículo para traslado até Barra Grade (60km de asfalto - 01h). Chegada e acomodação na 
pousada. Restante do dia livre para descanso. Pernoite. 

A região: 

Barra Grande é a região de Praia do Piauí ainda pouco visitada por turistas. Ideal para quem quer relaxar, 
mas também para quem gosta de esportes como kitsurf e windsurf.  A região reserva belezas cênicas que 
são desvendadas pelos amantes da aventura, ecoturismo e dos esportes radicais, o local indicado para 
amantes do esporte. Destaque para caiaque, SUP e Kiteboarding.  

É possível alugar ou realizar passeios de Fat Bike. Com esta bicicleta de pneus largos é possível acessar 
terrenos de areia. 

7° dia - Barra Grande 

Passeio no Rio Camurupim. Café da manhã e saída (horário a confirmar de acordo com a tabela de marés) 
para o passeio pelo Rio Camurupim e seu manguezal. O passeio se inicia em um percurso de charrete até as 
margens do rio e a partir dali segue-se em canoa ou fazendo flutuação em colete rio abaixo até região 
próxima ao manguezal, onde está o Estuário dos Cavalos Marinhos. Após o passeio (meio período), retorno 
para pousada. Restante do dia livre.  



 
 
 

Após o pôr do sol, a vila ganha um charme especial. São opções com gastronomia típica da região, culinária 
mais elaborada, bons drinks e música ao vivo que compõem o que fazer em Barra Grande. Há diversas 
opções gastronômicas e vida noturna com música ao vivo aos sábados de alta temporada. 

8° dia - Barra Grande > Jericoacoara 

Café da manhã no hotel. Às 09h traslado em veículo 4x4 com destino Jericoacoara. Feito o embarque no 
veículo, após aproximadamente 50 minutos de viagem para percorrer 40 km chegamos em Chaval, primeiro 
município no estado do Ceará. Aqui fazemos nossa primeira parada para uma caminhada pelos monólitos 
existentes abrigados no Parque Municipal das Pedras. Caminhada de nível médio pelas pedras de onde do 
alto delas teremos uma vista panorâmica da região, desde Cajueiro da Praia até Camocim. É recomendado 
o uso de tênis ou sandália com fivela no calcanhar, para evitar escorregões. Duração da caminhada de 1h 
incluindo tempo para fotos e explicações do guia local sobre a região. De volta ao veículo seguimos agora 
até a Praia do Maceió e adjacências, para nossa parada mais longa desse dia. Teremos tempo para refeição, 
banho de mar e visita às lagoas locais. À tarde, depois do descanso do almoço, continuamos por asfalto até 
Jijoca de Jericoacoara e então, atravessando as dunas do Parque Nacional de Jericoacoara, chegamos em 
Jericoacoara. Depois de efetuado o procedimento de pagamento da Taxa de Turismo Sustentável na entrada 
da vila (R$ 5,00 por dia por pessoa), é feito o desembarque em frente à pousada ou o mais próximo dela. 

A região:  

Localizada a aproximadamente 300 Km de Fortaleza, Jericoacoara, ou simplesmente Jeri, é um santuário 
ecológico. Foi considerada uma das 10 mais belas praias do mundo pelo jornal Washington Post. Em 1984 
tornou-se Área de Proteção Ambiental (APA), conservando praticamente intocada sua beleza natural. 
Gigantescas dunas móveis, coqueirais, lagoas de águas cristalinas, manguezais, cavernas, praias de enseada 
e de oceano, misturam aspectos do sertão e da costa litorânea nessa antiga aldeia de pescadores. Não 
existem estradas de acesso nos últimos 15km. O percurso é feito entre as dunas ou pela beira da praia, 
tornando o local ainda mais primitivo.  

Jericoacoara é uma pequena vila de pescadores com ruas de areia sem iluminação pública, um cenário 
perfeito pra quem busca tranquilidade, paisagens paradisíacas, excelente gastronomia e um astral sem 
igual. A vila oferece um clima ainda intimista e despretensioso, é encantadora! Escolha um entre os diversos 
restaurantes e bares disponíveis na vila e tenha uma noite memorável.  

9° dia – Jericoacora 

Saída às 08h30 e retorno às 15h30. Passeio Circuito Litoral Leste / Lagoas em buggy.  O buggy apanha os 
clientes na recepção da pousada escolhida. Segue em direção à Lagoa do Paraíso cruzando as dunas do 
Parque Nacional de Jericoacoara onde faremos uma parada para caminhada e fotos pelas dunas. Continua 
até uma das entradas no parque e então segue por estrada/trilha de areia até o ponto de apoio na Lagoa 
do Paraíso. Aqui os clientes poderão desfrutar das famosas redes dentro d'água em suas águas cristalinas e 
também experimentar algum petisco ou aperitivo. Depois dessa parada de aproximadamente 2h seguimos 
até a Lagoa Azul para conhecer outro atrativo do roteiro onde ficamos por aproximadamente 30 minutos. 
Como a hora do almoço já estará próxima, seguiremos até a Praia do Preá para nossa refeição em 
restaurante pé na areia e também com visual exuberante. Enquanto aguardam as preparações, tempo para 
banho de mar. Depois da refeição, já retornando para Jeri, outra parada para caminhada até a Pedra Furada. 
Do ponto de parada até a Pedra são aproximadamente 50 minutos ida e volta para percorrer cerca de 2 km 



 
 
 

pela beira da praia. Indicado uma papete ou ao menos uma sandália tipo havaianas. Já de volta ao buggy 
seguimos para Jeri e desembarque na pousada. Fim dos serviços do dia. Duração do passeio aproximada de 
6h. 
 
10° dia – Jericoacora 

Jeri ficou famosa por ser uma das praias mais belas e longas do mundo, cercada por dunas e lagoas de água 
doce. 

Passeio Circuito Litoral Oeste / Tatajuba em buggy. Saída pela manhã desde a pousada em buggy.  
Contorna a Duna do Pôr do Sol para então seguir pela praia.  A primeira parada é no Estuário dos Cavalos 
Marinhos (passeio opcional / a operação depende das condições da maré) para passeio em canoa construída 
pelos nativos da região. O passeio também é realizado por eles e tem duração de aproximadamente 30 
minutos. De volta ao veículo continua pela praia até a foz do Rio Guriú para travessia em balsa. Já do outro 
lado do rio, município de Camocim, parada no Cemitério de Mangue com suas raízes aéreas e beleza 
cinematográfica. Ideal para hidratar o corpo com uma gelada água de coco ou experimentar os famosos 
dindins (sacolés) de frutas. Seguimos pelas dunas do Guriú onde poderão fazer paradas para fotos e outras 
atividades opcionais como a tirolesa ou o toboágua. Depois de tanta diversão seguimos até o Lago Grande 
para parada mais longa do passeio para banho de lagoa de água doce, descanso nas famosas redes dentro 
d'água e refeição com escolha diretamente no "cardápio ao vivo". À tarde retorno para Jericoacoara pelo 
mesmo caminho, mas agora sem paradas. Desembarque em frente à pousada ou o mais próximo 
dela. Restante do dia livre. 

Aproveite o final do dia para apreciar o Pôr do Sol, seja da famosa Duna do Pôr do Sol ou nos charmosos 
restaurantes e Beach Clubs da cidade, como o Siará (Blue Residence), Vila K (Vila Kalango) ou no ClubVentos.  

11° dia – Jericoacora 

Traslado de Jericoacoara x Fortaleza via asfalto. Saída da pousada em veículo 4x4 com destino a Fortaleza. 
São aproximadamente 4h40 de viagem para percorrer os 300 quilômetros que separam as duas cidades. Ao 
longo do trajeto é feita uma parada de cerca de 20 minutos para lanche e uso de banheiros. Outras paradas 
podem ser feitas, bastando ajustar o horário de partida. Desembarque no aeroporto ou hotel.  

Fim dos nossos serviços. 

  INCLUI 

• 2 noites de hospedagem no hotel escolhido em Barreirinhas com regime de café da manhã; 

• 2 noites de hospedagem no hotel escolhido em Atins com regime de café da manhã; 

• 1 noite de hospedagem no hotel escolhido em Ilha das Canarias com regime de café da manhã; 

• 2 noites de hospedagem no hotel escolhido em Barra Grande com regime de café da manhã; 

• 3 noites de hospedagem no hotel escolhido em Jericoacora com regime de café da manhã; 

• Traslado de chegada Aeroporto de SLZ/Hotel;  

• Traslado terrestre São Luís/Barreirinhas; 

• Passeio de 4x4 pelo PNLM (Circuito Lagoa Azul);  

• Passeio de Lancha pelo Rio Preguiças (out em Atins); 



 
 
 

• Traslado Porto do Atins/Pousada/Porto do Atins – privativo; 
Passeio de 4x4 pelo PNLM (Circuito Lagoas de Atins – dia todo);  

• Travessia Atins/Caburé; 

• Traslado Caburé/Tutóia/Revoada dos Guarás/Ilha das Canárias; 

• Passeio de Lancha Ilha das Canárias / Porto dos Tatus;  

• Traslado Porto dos Tatus / Barra Grande; 

• Todos os serviços em caráter privativo; 

• Condutores especializados durante a viagem (Quando citado); 

• Passeio Rio Camurupim; 

• Barra Grande x Jeri com P. do Maceió; 

• Passeio em buggy - Litoral Leste e Oeste; 

• Traslado Jericoacora> Fortaleza via asfalto; 

• Seguro Viagem GTA Nacional 30.000. 
 
NÃO INCLUI 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

• Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



 
 
 

VALORES e CONDIÇÕES 
 

  Pousadas 1  

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 15.670,00 BRL 8.320,00 BRL 6.030,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

      

Barreirinhas - Pousada Encantes do Nordeste (Standard)  

Atins - Pousada Jurará Praia do Atins (Standard Jurará)  

Ilha das Canarias - Pousada Casa de Caboclo (Standard)  

Barra Grande, Cajueiro da Praia - Pousada Bgk (Chalé ou Cabana Standard)  

Jericoacora - Pousada Jeri Dunas (Standard)  
 

  Pousadas 2 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 15.690,00 BRL 8.350,00 BRL 6.090,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

      

Barreirinhas - Pousada Encantes do Nordeste (Standard)  

Atins- Pousada Jurará Praia do Atins (Standard Jurará)  

Ilha das Canarias - Pousada Casa de Caboclo (Standard)  

Barra Grande, Cajueiro da Praia - Pousada Bgk (Chalé ou Cabana Standard)  

Jericoacora – My Blue (Standard)  
 



 
 
 

  Pousadas 3 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 19.896,00 BRL 10.588,00 BRL 7.762,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

      

Barreirinhas - Porto Preguiças Resort (Standard) 

Atins - La Ferme de Georges (Dune Chalet) 

Ilha das Canarias - Pousada Casa de Caboclo (Standard) 

Barra Grande, Cajueiro da Praia - Pousada Bgk (Chalé ou Cabana Standard)  

Jericoacoara - Pousada Vila Kalango (Apartamento / Palafita Baixa /Bangalô/Palafit) 

 
*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 
confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

CONDIÇÕES: 

Validade: até 17/12/2020 - Durante períodos de congressos internacionais e/ou nacionais, eventos, 

feriados e datas comemorativas, meses de julho, agosto e novembro os valores estão sujeitos a 

alterações sem aviso prévio. Consulte-nos para caso de suplemento; 

Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições devem 

ser consultadas. 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações. 

 

Notas importantes: 

Na baixa temporada: março, abril, maio, outubro, novembro e até dia 20 de dezembro desconto de 

5% nos valores acima. 
 

 

 
 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário. 
A emissão somente será efetuada após a liquidação. 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 6 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos outros 
cartões 



 
 
 

  
 

  INFORMAÇÕES 

Melhor época:  
O litoral oriental do Maranhão possui duas estações características ao longo do ano. A chuvosa, de fevereiro a 
maio, e a seca, de junho a janeiro. Após a estação chuvosa o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 
apresenta seu mais belo cenário, pois as lagoas interdunares estão cheias. 
Conforme o período seco avança as lagoas secam pouco a pouco, chegando em novembro com o nível bem 
baixo. Mas é bom deixar claro, isso tudo depende do regime de chuva do ano. 
 
Melhor época para ir ao Piauí são entre os meses de Maio á Agosto onde as temperaturas estão mais baixas e 
menos chuvoso. 
 
Para visitar a costa do Ceará, a melhor época são os meses mais secos entre julho e dezembro.  
 
Clima: Tropical com média anual de 26ºC. 
 
Como chegar:  
Via Aérea: Os aeroportos com voos comerciais mais próximos são os de São Luiz/MA (SLZ) e Parnaíba/PI (PHB).  
Via Rodoviária: Partindo de São Luís, são 260 km por estradas asfaltadas. Pela BR-135/MA-402 – a 
Translitorânea – chega-se a Barreirinhas em média de 04hs de viagem. 
 
Notas importantes: 
Em Caburé, Vassouras e Atins não são aceitos cartões, portanto é imprescindível levar dinheiro em espécie. 
Atins não possui agências bancárias e apenas alguns estabelecimentos possuem máquinas de cartão de crédito, 
assim é importante levar alguma quantia em espécie.  
O trajeto foi todo calculado com os possíveis imprevistos, temos um monitoramento na base de Barreirinhas e 
um plano de emergência para qualquer eventualidade. Trabalhamos com a minimização dos impactos, 
respeitando a cultura local.  
 
Todos os turistas e visitantes são obrigados a pagar uma taxa de permanência em Jericoacoara, denominada 
"Taxa de Turismo Sustentável". Sugerimos que o pagamento seja feito através do site da prefeitura de Jijoca: 
http://speedgov.com.br/satjij/servlet/gerataxatur (valor de R$ 5,00 da taxa é cobrado por pessoa por dia. São 
isentos as crianças de até 12 anos, idosos acima de 60 anos e pessoas portadoras de necessidades especiais 
comprovadamente através de laudo médico). Após o preenchimento, o sistema gera um boleto que deve ser 
pago no banco. As fichas e o comprovante de pagamento devem ser apresentados na pousada no ato do check 
in. No check out a pousada lhe dará o canhoto do voucher para você devolver no posto de serviço da entrada 
da vila.  
* Caso exceda a permanência prevista, você precisará gerar um novo boleto.  
 
O que levar: 
Durante toda a viagem você vai utilizar shorts diariamente e dificilmente calças jeans e longas. Na mochila 
individual sugerimos levar máquina fotográfica, boné, óculos escuros, protetor solar, repelente, medicamentos 
pessoais e água. Se você utiliza lentes de contato, sugerimos que leve os seus óculos para fazer os passeios nas 
dunas (o vento forte pode causar desconforto). Leve uma pequena lanterna para ser utilizada em Atins (na 
praia e pelas ruas do povoado). 



 
 
 

 
Curiosidades: 
O Distrito de Barreirinhas foi criado em 14 de junho de 1871, emancipação em 29 de março de 1938, data em 
que se comemora o aniversário da cidade. A principal via de acesso era através do Rio Preguiças, por barcos à 
vela, que passavam vários dias para chegar à capital do estado do Maranhão. Na década de 1990 surge um 
surto de crescimento através da ampla divulgação das belezas naturais da região, a exemplo do Parque 
Nacional dos Lençóis Maranhenses, Caburé, Atins e Mandacaru. Barreirinhas, pacata e acolhedora, se 
transforma rapidamente em polo turístico de renome internacional. Os mais antigos moradores que o nome 
de Barreirinhas, teve sua origem devido às paredes de barro (argila) que existem às margens do Rio Preguiças, 
às vezes ladeadas por dunas de areia e que foram denominadas, popularmente, de “barreirinhas”, termo que 
já era utilizado na região no fim do século XVII, bem antes da criação do município. 
 
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM) foi criado em junho de 1981. Sua área é de 155 mil 
hectares (maior que a área da cidade de São Paulo), dos quais 90 mil são constituídos de dunas livres e lagoas 
interdunares, abrange três municípios maranhenses: Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz. Depois de 
saber que o lençol freático está a 3 metros somente de profundidade, você poderia achar que o nome do 
parque se origina por conta disso. Mas na verdade o nome tem origem da aparência das dunas, que vistas do 
alto, parecem lençóis amassados. Devido ás condições típicas dos Lençóis, é comum achar castanhas em 
variedade, pois o local é favorável ao crescimento de cajueiros além dos artesanatos que são artigos de venda 
da população local.  
 
Revoada dos Guarás é um dos fenômenos mais fantásticos do Delta do Parnaíba. Os guarás são aves que 
encantam todos por sua plumagem avermelhada, ele possui esta cor por se alimentar de uma especie de 
caranguejo que vive nos mangues. A Região do Delta do Parnaíba reúne a maior concentração de guarás de 
todo território brasileiro. Este espetáculo pode ser apreciado toda tarde quando os guarás estão retornando 
para seu dormitório, uma ilhota no meio da água sem acesso terrestre, que os protegem de predadores e 
outras ameças enquanto dormem. 

 

 

 

 


