
 
 

 
Rota das Emoções Premium  

6 dias, 5 noites 
Maranhão – Piauí – Ceará, Brasil 

 

 

 
 
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 
apresenta grande beleza cênica. Um roteiro para 
você que não dispõe de muito tempo e gosta de 
aventura. Sinta a natureza em sua forma mais 
pura. 
 
A partir de  
 
R$ 4.198,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
Um roteiro que passa por três estados brasileiros: 
Maranhão, Piauí e Ceará.  
 
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 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. 
 

No Piauí, navegaremos pelo Rio Parnaíba, seus 
afluentes e igarapés. Um trecho que possui águas 
calmas e um cenário de dunas e manguezais que 
se destaca ao longo de vários quilômetros de praia 
deserta. 
 
Já ao entrar no Estado do Ceará, dunas, mangues, 
as famosas redinhas na água e com os frutos-do-
mar do curioso cardápio “ao vivo” dos 
restaurantes locais. 
 
Destaques:  

• Roteiro com saídas regulares o ano todo; 

• Passeio de 4x4 pelos Grandes Lençóis 
Maranhenses (Circuito Lagoa Azul); 

• Passeios de lancha pelo Rio Preguiças e 
Delta do Parnaíba; 

• Se aventure em um tour de bugue das 
Lagoas Azul e do Paraíso até Pedra Furada, 
o maior cartão postal de Jericoacoara. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  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; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franceses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Holandeses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Upaon-A%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A2ntico_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa_de_S%C3%A3o_Marcos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa_de_S%C3%A3o_Jos%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_Comum_da_Humanidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hectare
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs


 
 

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 > Rio Preguiças (Vassouras, Mandacaru e Caburé) 

Pela manhã em horário previamente acordado (Entre 08h10 e 08h30) deslocamento hotel/beira rio, 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 Península de Caburé, 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 estão os povoados 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. Subiremos o farol, de onde é possível ter uma visão privilegiada da região, de lá veremos as 
dunas, o rio, sua foz, o oceano e a vegetação típica. Após a visita ao farol a lancha seguirá até a praia do 
Caburé que fica situada entre o Rio Preguiças e o Oceano Atlântico, parada para almoço (não incluso), os 
restaurantes servem ótimos pratos à base de frutos do mar, após descanso nas redes podemos caminhar 
pela beira da praia ou pelo Rio Preguiças. Retorno por volta das 15hs. Restante do dia livre.  

3° dia - Barreirinhas > Parnaíba >Delta do Parnaíba (Feijão Bravo) 

Às 09hs sairemos em 4x4 com destino à Parnaíba passando pelo município de Paulino Neves com parada 
para fotos e contemplação da APA dos Pequenos Lençóis, que entre os meses de maio à setembro 
formam pequenas lagoas oriundas das chuvas. Chegada em Parnaíba por volta de 12h30. Às 14hs transfer 
Parnaíba/Porto dos Tatús, e passeio em lancha voadeira saindo do Porto dos Tatús em direção ao Igarapé 
do Feijão Bravo, navegaremos pelo Rio Parnaíba, seus afluentes e igarapés. No percurso apreciamos a 
fauna e flora do Delta. Ao atravessar a quarta foz do delta mais conhecida por Baía das Canárias, 
entraremos no belo canal (igarapé) do Feijão Bravo, que possui águas calmas e um cenário de dunas e 
manguezais que se destaca ao longo de vários quilômetros de praia deserta. (Duração: 04hs). Retorno ao 
hotel e noite livre para conhecer o Centro Histórico de Parnaíba. 
 
4° dia Parnaíba > Camocim > Lago Grande > Jericoacoara 

Às 09hs sairemos em 4x4 com destino a Jericoacoara até a balsa na foz do Rio Coreaú em Camocim, 
atravessaremos até as dunas e carnaúbas da Ilha do Amor. O veículo seguirá até o Lago Grande onde nos 
deliciaremos com as redinhas na água e com os frutos-do-mar do curioso cardápio “ao vivo” dos 
restaurantes locais. Após o almoço (não incluso), seguimos para a segunda travessia em balsa que 



 
 

ocorrerá na Praia de Guriú, com seu canal de águas verdes e o cemitério de árvores de mangue (Parada 
para passeio opcional do Cavalo Marinho). Seguiremos até Jericoacoara a tempo de apreciar o pôr-do-
sol na famosa duna do Pôr do sol, ritual diário dos moradores e visitantes do lugar. Noite livre para 
apreciar a vida noturna da vila, seus restaurantes, lojas e bares. 

5° dia – Jericoacoara 

Às 09hs saída para passeio em bugue a Lagoa Azul e do Paraíso, lagoas límpidas e cristalinas cercadas de 
belas redes na água, antes seguimos até a descida da Pedra Furada para caminhada até o maior cartão 
postal de Jeri (30 minutos ida e 30 minutos volta). Depois margeamos as dunas do Parque Nacional de 
Jericoacoara. Por volta de 11hs chegaremos na Lagoa do Paraíso e depois seguimos para Lagoa Azul com 
parada para banho e fotos. Almoço (não incluso) na praia do Préa. Após descanso seguimos de volta a 
Vila por volta das 16hs. Restante do dia livre. 

6° dia - Jericoacoara > Fortaleza 

Após o café da manhã, em horário a definir, traslado Jericoacoara>Fortaleza (Duração: 04h). 

 

  INCLUI 
 

• 02 noites de hospedagem em Barreirinhas com regime de café da manhã;  

• 01 noite de hospedagem em Parnaíba com regime de café da manhã;  

• 02 noites de hospedagem em Jericoacoara com regime de café da manhã; 

• Traslado terrestre São Luís/Barreirinhas – regular/compartilhado;  

• Passeio de 4x4 pelos Grandes Lençóis (Circuito Lagoa Azul) – regular/compartilhado;  

• Passeio de Lancha pelo Rio Preguiças – regular/compartilhado;  

• Traslado em 4x4 Barreirinhas / Parnaíba – privativo; 

• Passeio de Lancha ao Delta do Parnaíba (Feijão Bravo) – privativo; 

• Traslado em 4x4 Parnaíba / Jericoacoara – privativo; 

• Passeio em bugue Lagoa Azul e Paraíso + Pedra Furada em Jericoacoara – privativo;  

• Traslado em 4x4 Jericoacoara / Fortaleza ON ROAD – privativo;  

• Condutores especializados durante a viagem (Quando citado);  

• Pernoites em Barreirinhas, Parnaíba e Jericoacoara com café da manhã; 

• 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; 



 
 

• Extras cobrados nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

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

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Pousada 1 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 7.130,00 BRL 4.198,00 BRL 3.180,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

  
  

    

Barreirinhas - Encantes do Nordeste (Standard)  

Parnaíba - Casa de Santo Antônio (Standard)  

Jericoacora - Pousada Blue Jeri (Standard)  
 

  Pousada 2 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 8.374,00 BRL 4.716,00 BRL 3.554,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Barreirinhas - Porto Preguiças Resort (Standard)  

Parnaíba - Casa de Santo Antônio (Standard)  

Jericoacoara - Pousada Blue Jeri (Standard) 

 
*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 20/12/2020 - 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; 

Baixa temporada: março, abril, maio, outubro, novembro e dezembro (até o dia 20) os valores 

acima tem 5% de desconto; 

O bugue é para até 4 pessoas mais o motorista;  

Os veículos 4x4 são de dois tipos. Tipo picape para até 4 passageiros e tipo SW4 para até 6 

passageiros. 

A programação acima pode sofrer alterações devido a fatores climáticos, de acesso, ou outros que 
a Caetés Expedições julgue poder interferir na segurança ou bem-estar dos clientes; 

Horários de passeios e traslados são brevemente informados em seus vouchers de reserva. 
 

 
 

  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 

 
 


