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Pacote para Lençóis Maranhenses
Paisagens deslumbrantes, dunas de até 40 m de altura e lagoas de água doce e cristalina te
esperam nesse roteiro incrível.
Venha conhecer e se emocionar com cenários de tirar o fôlego nesse pacote para Lençóis
Maranhenses.

1º Dia - São Luis
Chegada a São Luis. Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Restante do dia livre.
2º Dia - São Luis
Café da manhã no hotel.
Saída do hotel as 08:30, passando pela orla das praias do Calhau, São Marcos, Ponta D´areia,
Espigão até o Centro Histórico. Iniciamos uma boa caminhada pelas ruas, becos e escadarias
calçadas de pedras de cantaria. Neste passeio passaremos pela Praça Pedro II, Palácio dos
Leões, Praça Benedito Leite, Igreja da Sé, Rua do Giz, Rua da estrela, Rua Portugal, Beco
Catarina Mina e Casa das Tulhas (mercado do centro histórico)... são muitas histórias! Retorno ao
hotel. Restante do dia livre.
3º Dia - São Luis - Alcantara - São Luis
Cidade rica num passado não muito recente, a cidade é repleta de casarios coloniais, intactos ou
em ruínas. Em maio festeja-se o Divino Espírito Santo quando as ruas ficam palmilhadas por
caixeiras, que num toque cadenciado reverenciam o Divino Espírito Santo, ah... não esquecer o
Doce de Espécie artesanal, é uma delícia e só tem aqui.

Roteiro: Saída do hotel até a rampa e travessia em mar aberto para o continente em lancha,
catamarã ou ferry boat com a duração de aproximadamente 01h20, de acordo com a tábua da
maré. No desembarque já avistamos a ladeira que nos leva pela cidade visitando igrejas, museu,
casa do Divino, Pelourinho... (parada para almoço não incluso) e retorno à São Luís.
Duração: 6h
Inclui: Transfer hotel/cais/hotel, transporte náutico e guia local a partir do cais de Alcântara.
Observações: Nas segundas-feiras os museus estão fechados para manutenção, passeio não
indicado para pessoas com dificuldade de locomoção ou medo do balanço do mar.
4º Dia - São Luis – Barreirinhas
Por volta de 07h00, embarque com destino a Barreirinhas com duração de 4h em boa estrada
onde poderemos observar plantações de Babaçu e Buriti.
Barreirinhas está localizada na margem do Rio Preguiças, sendo uma cidadezinha ainda muito
pacata e hospitaleira. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, localizado próximo à cidade é
uma joia rara, com magníficas dunas esculpidas pela natureza e no período de Março à Setembro
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contém centenas de lagoas formadas pelas águas da chuva que caem nessa época. Chegada e
acomodação.
Às 14h iniciaremos nosso passeio em veículo 4x4 com travessia em balsa através de trilhas em
areias brancas, lagos e pequenas dunas até chegarmos ao Parque dos Lençóis - APA, onde
faremos caminhada no circuito Lagoa Azul ou circuito Lagoa da Esperança (de acordo com o
período do ano), com banho de lagoa e contemplação do belíssimo pôr do sol nas dunas.
Em seguida, no finalzinho da tarde, retornaremos para Barreirinhas e continuar desfrutando de um
banho de piscina no hotel ou sair à noite pelas tranquilas ruas da cidade ou ainda simplesmente
apreciar do alto da beira rio a calmaria das águas preguiçosas passando tranquilamente e
saboreando uma bela pizza nos restaurantes da vila. Pernoite em Barreirinhas.
5º Dia - Barreirinhas - Atins

Por volta de 08h30, embarcaremos em lancha voadeira para passeio no majestoso Rio Preguiças,
com suas águas calmas avistaremos em suas margens: igarapés, mangue, buritis, pés de Juçara
(açaí), tucunzeiros, além de garças e maçaricos. Faremos paradas nas comunidades de
VASSOURAS, conhecido também como pequenos lençóis e local onde podemos saborear uma
deliciosa água de coco, interagir com os macacos pregos que ali habitam, MANDACARÚ,
pequeno vilarejo de pescadores onde subiremos 160 degraus no Farol Preguiças para contemplar
a paradisíaca visão de dunas, do rio e sua foz, do oceano e da vegetação típica chegando até
CABURÉ, sendo este um braço de dunas localizada entre o Rio e o Mar. Prosseguiremos até o
Povoado de Atins, chegada e acomodação na Pousada. Pernoite em Atins com café da manhã.
6º Dia - Atins
Após café da manhã, embarque em veículo 4x4 com destino ao Canto do Atins, onde teremos
oportunidade de caminhar pelas dunas do parque e banhar em suas águas cristalinas (somente no
período de chuva). Em seguida prosseguiremos para o Canto do Atins, onde teremos a
oportunidade de experimentar o famoso camarão grelhado no restaurante da Luzia ou Seu
Antônio (não incluso), famoso em toda região. Faremos uma pausa para descanso em redes,
sentindo uma deliciosa brisa do mar. Retorno para a Pousada. Pernoite em Atins.

7º Dia - Atins – Tutóia
Após café da manhã, embarque em lancha voadeira para travessia de 15min pelo Rio Preguiças
até Caburé, onde embarcaremos em veículo 4x4 com destino a Tutóia, no caminho passaremos
por 15km de praias desertas em seguida mais 5 km de belíssimas dunas e mais 10km de trilhas
off-road até chegarmos a pequena cidade de Paulino Neves onde prosseguiremos por mais 30km
de estrada asfaltada até nosso destino.
Chegada e embarque em lancha voadeira passando por várias ilhas. Na baia de Tutóia, visitamos
o Cemitério dos Navios, parada para banho no pontal da Ilha do Cajueiro, apreciação da fauna e
flora dentro dos Igarapés e demonstração da cata do caranguejo. Curtir as praias e dunas da baia
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da Melancieira, parada para banho nas lagoas no período chuvoso, depois seguimos entre os
braços do Delta até um restaurante rústico onde paramos por voltas das 14h para almoço à base
de frutos do mar (não incluso). Após almoço curtimos a ilha e descansamos em redes à beira mar.
Às 16h30 seguimos até o Dormitório dos Guarás, para ver uma das mais belas atrações da
natureza, a Revoada dos Guarás. Ao retornar assistimos um dos mais belos pôr do sol do
Maranhão. Pernoite em Tutóia.
8º Dia - Tutóia
Passeio em 4×4 ou Buggy nas praias e dunas, com saída da pousada às 10hrs ou as 14hrs,
conforme a maré, passando na praia da Barra, praia da Moita Verde, povoado Arpoador até a
praia do Amor, com parada para desfrutar de uma das mais belas praias em mar aberto do
Maranhão, em seguida paramos nas dunas dos Pequenos Lençóis, para banho de lagoa no
período chuvoso, e cenário perfeito para se sintonizar com a natureza. Pernoite em Tutóia.

9º Dia - Tutóia – Barreirinhas – São Luis
Por volta das 14h00, embarque com destino a Barreirinhas através de estrada asfaltada com
duração média de 1h30. Chegada e aguardaremos embarque para São Luís estimado as 16h30 e
chegada estimada as 20h30. Hospedagem em São Luis.
10º Dia - São Luis
Café da manhã. Em horário determinado traslado ao aeroporto.
INCLUI:
03 noites de hospedagem em São Luis com café da manhã
Traslado aeroporto/ hotel em São Luis
City tour histórico em São Luis
Passeio a Alcântara
Transporte São Luis /Barreirinhas (regular)
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1 noite em Barreirinhas com café da manhã
2 noites em Atins com café da manhã
2 noites em Tutóia com café da manhã
Passeio em 4x4 até os Grandes Lençóis (regular)
Passeio de lancha pelo Rio Preguiças até Atins (regular)
Tour ao Canto do Atins (regular)
Transporte Atins/ Caburé (privativo)
Transporte 4x4 Caburé / Tutóia (privativo)
Passeio em lancha pelo Delta (privativo)
Passeio Circuito de Praias (privativo)
Transporte 4x4 Tutóia/ Barreirinhas (privativo)
Transporte Barreirinhas / São Luís (regular)
Guia local acompanhante (exceto em São Luis)
01 noite de hospedagem em São Luis com café da manhã
Traslado hotel /aeroporto em São Luis
HOTÉIS PREVISTOS:
São Luis: Stop Way Hotel
Barreirinhas: Pousada do Buriti
Atins: Pousada Jurará
Tutóia: Pousada Baluarte
Consulte pacote para lençóis maranhenses com menos dias ou com mais dias.
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