
 

Brasilidade - No coração da Rota das Emoções:  
                                                                                                        Casa Santo Antônio e Baía das Caraúbas 

6Dias/5Noites 

 

 

 

 
 
 
Embrenhar-se no emaranhado de 72 ilhas 
repletas de vida e que encontram o mar num 
espetáculo único é a melhor maneira de conhecer 
o maior delta em mar aberto das Américas. 
 
A partir de  
R$ 1.539,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
O Delta do Rio Parnaíba é um santuário ecológico 
de enorme beleza natural. É o único delta das 
Américas que deságua em mar aberto e o 
terceiro maior do mundo. Suas ramificações 
desenham um arquipélago com mais de 75 ilhas, 
dunas, lagoas de água doce e uma exuberante 
floresta tropical onde ainda se encontram 
crocodilos, jiboias, capivaras, macacos e aves de 
rara beleza natural. 
Roteiro de praias selvagens -  A caminho de 
Jericoacoara, a Baía das Carnaúbas situa-se em 
uma praia deserta a caminho da Barra dos 

Remédios que foi eleita uma das praias selvagens 
mais bonitas do Brasil.   
 
 
Destaques: 
Welcome drink; 
01 Jantar de 3 etapas (entrada, prato principal e 
sobremesa); 
Seleção de hotéis boutiques no coração da "Rota 
das Emoções"; 
Hospedagem no centro histórico da cidade de 
Parnaiba; 
Localização privilegiada em um dos pontos de 
partida para a saída dos barcos que fazem o Delta 
do Rio Parnaiba; 
Santuário ecológico de enorme beleza natural; 
Refúgio para os amantes das aventuras na 
natureza; 
Cenário de praias, dunas e lagoas. 
  



  ROTEIRO 

 

1° dia Parnaíba > Casa de Santo Antônio 
Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 
 
Como chegar: 
Quem estiver na Rota das Emoções, poderá chegar por estrada dos Lençóis Maranhenses, da cidade 
de Barreirinhas, em 3 horas, ou de Jeri, em 3h20. 
De avião existe um voo direto e 2x por semana de Viracopos, em Campinas, para Parnaíba. A outra 
opção é voar até Cruz, mais conhecido como Aeroporto Regional de Jericoacoara, a apenas 2h30 de 
carro de Parnaíba. Ou então vir por Teresina, a 3 horas de carro. 
 
O hotel: 
Construída por uma família francesa da região da Alsácia-Lorena fugida de uma guerra com a 
Alemanha no início dos anos 1900, a Casa de Santo Antônio é um marco arquitetônico do centro 
histórico de Parnaíba.  
É composto por 22 suítes individualmente decoradas e mobiliadas para redespertarem o charme e 
elegância do passado, mas modernamente equipadas com ar condicionado split, tv led com canais 
por assinatura, telefone e internet wireless, cofre e frigobar entre outros, para que os nossos 
hóspedes possam disfrutar com conforto e requinte das nostalgias do local. Além disso, o hotel está 
equipado com piscina, jacúzi, banho turco, sala de massagens e zona de academia para que o bem 
estar físico não tenha que ser descuidado. 
Conscientes do compromisso para com o meio ambiente equipámos o hotel com um sistema de 
aquecimento de águas por energia solar e iluminação com lâmpadas econômicas e leds. Para os 
nossos clientes corporativos dispomos de business center com capacidade para reuniões até 8 
pessoas. 
 
A poucos minutos de caminhada do Porto das Barcas, um dos pontos de partida para a saída dos 
barcos que fazem o Delta do Rio Parnaíba. 
 
A partir daí• os hóspedes podem visitar as inúmeras belezas naturais do maior delta em mar aberto 
das Américas. Inúmeros passeios estaÌƒo disponíveis, tais como o da Revoada dos Guarás, o passeio 
da Baía do FeijaÌƒo Bravo, o passeio da Focagem Noturna dos Jacareís, ou o passeio da Foz das 
CanaÌ•rias. 
 
Bater perna pelo centro histórico ao entardecer e à noite é outro programa obrigatório. Assim, você 
entra em contato com o passado e aprende como Parnaíba foi uma cidade rica, visitando alguns 
outros casarões do centro histórico. No início do século 20 a cera de carnaúba e a carne de charque 
eram itens caros vendidos para o resto do País. Assim, uma elite prosperou na região e construiu 
lindos palacetes, semelhantes à Casa de Santo Antônio. 
 
 
2° dia Parnaíba > Casa de Santo Antônio 
Café da manhã no hotel. 
 
O que outrora era um imóvel tombado em mal estado de conservação transformou-se numa das 
maiores joias arquitetônicas de Parnaíba, segunda maior cidade do Estado do Piauí. Um poderoso 
restauro voltou a trazer vida a este majestoso edifício do início do século passado. E assim nasceu a 
mais confortável e delicada opção de hospedagem da região. Mais do que um hotel boutique, um 
hotel histórico. Localizado no coração da Rota das Emoções, entre o Maranhão e o Ceará, a 



experiência aqui é vivenciar o Delta do Parnaíba em todas as suas dimensões, da flora e da fauna. 
Não apenas na natureza durante o dia, mas também o autêntico ambiente do passado ao entardecer 
e à noite. A Casa de Santo Antônio é sobre aventurar-se na natureza e repousar na história. 
  
Quem gosta de aventura e curte a ideia de desbravar áreas remotas a bordo de um quadriciclo pode 
fazer a travessia dos Lençóis Piauienses. Ao longo de cinco horas você pilotará seu próprio “quadri” 
por trilhas, pontos históricos e, claro, dunas lindíssimas. Com paradas predefinidas para relaxar, o 
passeio guiado tem lindos mirantes e termina na Praia do Arrombado. 
De carro ou de buggy também dá para percorrer as principais praias do litoral do Piauí. Alugue um 
carro ou contrate um tour pelas praias de Atalaia, Peito de Moça, Coqueiro e Itaqui. Na simpática Luís 
Correia, com boa infraestrutura hoteleira, as praias de Carnaubinha, Maramar e Macapá se 
destacam. Muitos passeios param na famosa Árvore Penteada e acabam na Lagoa do Portinho. 
 
 
3° dia Casa de Santo Antônio > Baía das Caraúbas 134Km 
Café da manhã no hotel e check-out. Saída para a região de Camocim. 
 
O hotel: 
O Baía das Caraúbas situa-se numa entrada de mar deserta a caminho da Barra dos Remédios, eleita 
uma das praias selvagens mais bonitas do Brasil. O acesso é feito apenas por veículo 4×4 e buggy, 
que saem do Hotel Casa de São José, em Camocim, e seguem pela praia até o hotel. 
  
Roteiro de praias selvagens 
  
A caminho de Jericoacoara, o Baía das Caraúbas Glamping situa-se numa baía deserta a caminho da 
Barra dos Remédios, que foi eleita uma das praias selvagens mais bonitas do Brasil. Em 80 mil m² de 
terreno, se espalham apenas sete bangalôs sobre palafitas em um ambiente rústico, ainda 
totalmente escondido, um verdadeiro refugio. O empreendimento conta ainda com sala de jantar, 
bar/lounge e aÌ•reas de estar em cima da aÌ•gua. A capacidade maÌ•xima eÌ• de apenas 19 pessoas. 
  
No encontro do Rio dos Remédios com o Oceano Atlântico a natureza se fez generosa num braço de 
mar que avança sobre o mangue. Fonte de vida, dezenas de espécies de aves se alimentam ali entre 
os ventos que sopram perfeitos para a prática dos esportes à vela. Poucos lugares no planeta reúnem 
condições mais alinhadas para a prática de kite e windsurf. 
  
Só que a melhor parte é o vazio, a imensidão que faz da desértica praia de Baía das Caraúbas um 
refúgio exclusivo. 
  
Do lado de fora, a mais rústica natureza. Dentro, requinte e sofisticação, mas em harmonia com o 
exterior. No paladar, preparos exclusivos com um toque caseiro e a proximidade acolhedora de se 
sentir como em sua própria casa de praia. Conforto na medida e exclusividade sem limites. 
  
Viver ao ar livre não será tão fácil quanto parece. O mobiliário de altíssima qualidade e o conforto 
absolutamente aconchegante dos bangalôs tentarão – e certamente conseguirão – cativá-lo. Mas no 
Baía das Caraúbas Glamping os melhores momentos costumam acontecer com sol no rosto e vento 
nos cabelos. Não importa se você vai estar a bordo de uma prancha de wind, kitesurf ou sobre um 
buggy em meio a dunas sem-fim. Podemos quase apostar que suas melhores memórias serão sem 
paredes ao redor. 
 
Embora o conceito de glamping tenha surgido da junção das ideias de glamour + camping, os sete 
bangalôs no Baía das Caraúbas transmitem uma sensação diferente. São construções mais sólidas, 



não lançam mão do estilo rústico mesmo erguidas em palafitas em madeira e tetos em palha. 
Contudo, uma vez lá dentro, o hóspede encontra tudo bem requintado. Colchas e cortinas feitas com 
os melhores tecidos italianos, amenities importados e atenção aos detalhes. Ali luxo é poder 
desfrutar com charme e conforto da natureza selvagem. 
Pensando nos diferentes propósitos das férias de cada cliente e na sua privacidade, os bangalôs 
foram muito bem distribuídos pela propriedade, assim estando suficientemente afastados uns dos 
outros. 
Como não poderia ser diferente, todos os sete bangalôs oferecem vista para o mar. Entretanto, 
possuem vários perfis. De casais a famílias com filhos ou amigos viajando juntos, há uma 
acomodação ideal para cada tipo de viajante. As principais variações são as camas (king size ou 
solteiro) e os tamanhos, que variam de 30 a 120 m2. Alguns contam com pátio privativo enquanto 
um deles foi construído em dois planos, com pé direito de 6 metros. Em comum, todos contam com 
ventilador, minibar e secador de cabelo. 
 
4° dia Baía das Caraúbas 
Café da manhã no hotel. 
 
A Baía das Caraúbas é maravilhosa para longos passeios na praia, corridas na areia, nadar no mar ou 
nas lagoas circundantes. É excepcional também para a prática de Kitesurf e Windsurf; possuem 
aluguel de equipamento para os mais avançados e aulas para quem quiser aprender. Se gosta de se 
aventurar de buggy nas trilhas offroad e na areia da praia,  é também o lugar indicado. 
  
De tudo um muito. Não faltam atividades para os dias no Baía das Caraúbas Glamping. 
Essencialmente a grande atividade é descobrir toda a região da Barra dos Remédios, um trecho 
precioso e ainda muito intocado do litoral cearense. Pela água ou pela terra, a ideia é percorrer 
lindas praias, dunas e mangues. Navegando, a bordo de kite ou windsurfe. Ou então alugando um 
buggy com motorista para desvendar praias, dunas e lagoas. 
  
A proposta não é a de um turismo de sol e espreguiçadeira. Mas sim de uma vivência ecológica e com 
aventura num cenário de sol e praia. O Baía das Caraúbas quer que você sinta a sensação de 
liberdade única desta região. Como? Andando por quilômetros em praias desertas, mergulhando em 
águas doces ou deixando o vento aplacar o calor do corpo. 
Entre agosto e janeiro o Baía das Caraúbas se torna absolutamente sensacional para kitesurfe e 
windsurfe. 
 
5° dia Baía das Caraúbas 
Café da manhã e check-out no hotel. 

 
  



 

  INCLUI 

 

2 noites de hospedagem em Parnaíba no Casa Santo Antônio incluso café da manhã; 

3 noites de hospedagem em Camocim no Baía das Caraúbas incluso café da manhã; 

Welcome drink; 

Jantar de 3 etapas (entrada, prato principal e sobremesa); 

Cesta de frutas; 

Kit de Brasilidade com parêo estampa exclusiva ou mochila e necessárie de linhão. 

Tarifa não inclui: 
 
Traslados; 
Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar 
valores); 
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; 
Aéreos internacionais de chegada / saída; 
Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 
Vistos; 
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 & CONDIÇÕES 
 

  Baixa temporada 

Single* Duplo* 

BRL 3.588,00 BRL 1.794,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Parnaíba - Casa de Santo Antônio Hotel Boutique (SUÍTE COLONIAL) 

Camocim - Baía das Caraúbas Glamping (BANGALÔ KAYKE/DAKOTAH/YAHTO (AZUL))  

 
 

 



  Baixa temporada 

Single* Duplo* 

BRL 3.078,00 BRL 1.539,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Parnaíba - Casa de Santo Antônio Hotel Boutique (SUÍTE IMPERIAL) 

Camocim - Baía das Caraúbas Glamping (BANGALÔ KANDA (PODER MÁGICO))  
 

 

  Baixa temporada 

Single* Duplo* 

BRL 3.422,00 BRL 1.711,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Parnaíba - Casa de Santo Antônio Hotel Boutique (SUÍTE CHARME) 

Camocim - Baía das Caraúbas Glamping (BANGALÔ WAPI (SORTUDO))  

 
 

 

  Baixa temporada 

Single* Duplo* 

BRL 4.374,00 BRL 2.187,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Parnaíba - Casa de Santo Antônio Hotel Boutique (SUÍTE TROPICAL/TERRACE) 

Camocim - Baía das Caraúbas Glamping (BANGALÔ TADAN/BANGALÔ RUDÁ)  

 

 
 



Alta temporada 

Single* Duplo* 

BRL 3.730,00 BRL 1.865,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Parnaíba - Casa de Santo Antônio Hotel Boutique (SUÍTE COLONIAL)   

Camocim - Baía das Caraúbas Glamping (BANGALÔ KAYKE/DAKOTAH/YAHTO (AZUL))  

 

 

  Alta temporada 

Single* Duplo* 

BRL 3.252,00 BRL 1.626,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Parnaíba - Casa de Santo Antônio Hotel Boutique (SUÍTE IMPERIAL) 

Camocim - Baía das Caraúbas Glamping (BANGALÔ KANDA (PODER MÁGICO))  

 

 



  Alta temporada 

Single* Duplo* 

BRL 3.588,00 BRL 1.794,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Parnaíba - Casa de Santo Antônio Hotel Boutique (SUÍTE CHARME) 

Camocim - Baía das Caraúbas Glamping (BANGALÔ WAPI (SORTUDO)) 

 

 

  Alta temporada 

Single* Duplo* 

BRL 4.575,00 BRL 2.288,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Parnaíba - Casa de Santo Antônio Hotel Boutique (SUÍTE TROPICAL/TERRACE)  

Camocim - Baía das Caraúbas Glamping (BANGALÔ TADAN/BANGALÔ RUDÁ)  

 

CONDIÇÕES:  

Validade: 28/12/2021, exceto feriados; 

Check-in: 14h 

Check-out: 12h  

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Permitido até 65 dias antes da data do check-

in. Em caso de reembolso a Just Tur poderá cobrar até 20% de taxa. 

 

Notas importantes:  

Baixa temporada: 01março21-30junho21 e 01setembro21-30novembro21 

Alta temporada: 01julho21-31agosto21 e 01-28dezembro21 

 

Casa de Santo Antônio: 

SUÍTE COLONIAL 4 Medindo até 26m² com o charme, a riqueza dos detalhes e o aconchego 

do estilo colonial. 

SUÍTE CHARME VARANDA 12 Medindo até 33m² com varanda e vista para a piscina, 

acompanham o padrão colonial com a presença sutil da modernidade. 



SUÍTE TROPICAL 1 Medindo 33m² com varanda e à sombra de uma majestosa mangueira, 

acompanha o padrão colonial com a presença sutil da modernidade. 

SUÍTE IMPERIAL 1 Medindo 37m² com o charme, a riqueza dos detalhes e o aconchego do 

estilo colonial. 

SUÍTE TERRACE 1 Medindo 50m² com ampla varanda com vista para a piscina. 

 

Baía das Caraúbas 

BANGALÔ KAYKE 

Palafita de madeira com varanda localizada na primeira linha, em frente ao mar. Com 

40m2, possui cama King Size, sendo ideal para um casal. 

BANGALÔ KANDA 

Palafita de madeira com varanda localizada na primeira linha em frente ao mar. Com 30m2, 

possui duas camas individuais, sendo ideal para dois amigos ou familiares. 

BANGALÔ WAPI 

Palafita de madeira com o quarto em um nível mais elevado com vista para o mar. A área 

de estar e banheiro estão no piso térreo. Tem um pátio privativo com área de estar a céu 

aberto, ocupando uma área 

total com cerca de 100 m2. Com 30m2, possui duas camas individuais, sendo ideal para dois 

amigos ou familiares. 

BANGALÔ TADAN 

Palafita de madeira no alto de uma duna com uma vista deslumbrante sobre toda a Baía das 

Caraúbas. Com 60m2, possui cama King Size, sendo ideal para uma data romântica. 

BANGALÔ DAKOTAH 

Palafita de madeira com excelente vista para o mar. O espaço conta ainda com uma zona 

coberta exterior chill out. Com 40m2, possui cama King Size, sendo ideal para um casal. 

BANGALÔ YAHTO 

Palafita de madeira com excelente vista para o mar. O espaço conta ainda com uma zona 

coberta exterior chill out. Com 40m2, possui cama King Size, sendo ideal para um casal. 

BANGALÔ RUDÁ 

Este bangalô é a maior acomodação da Baía das Caraúbas, com 120m2 construídos em dois 

planos. O pé direito tem aproximadamente 6m de altura. Possui cama King Size e banheira. 

É ideal para um casal com dois filhos. 
 

 

 

 
  



 

  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 
 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos 
outros cartões 
 
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. 
São, portanto sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
 

  INFORMAÇÕES 

 

 

 


