SÃO LUÍS E LENÇÓIS MARANHENSES
05 Dias / 04 Noites
Somente Terrestre
Inicio: São Luís
Visitando: São Luís e Lençóis Maranhenses rapidinho
Saídas: Diárias.

Preços por pessoa em reais:
Categoria

Validade 2018

DBL

TPL

QDP

SGL

Cat turistica

02 Fev-20 Dez 2018

1451

1245

1371

2081

Cat primeira

02 Fev-20 Dez 2018

2144

1729

2064

3644

*Tarifas não são válidas para feriados, congressos e/ou eventos.

Roteiro:

1º DIA: São Luís
Chegada ao aeroporto de São Luís e traslado para o hotel.
São Luís é a capital do estado do Maranhão localizada no Atlântico Sul, entre as baías de São Marcos e São José de Ribamar. Conhecida
como São Luís do Maranhão, Capital Brasileira do Reggae, Atenas Maranhense e Patrimônio Cultural da Humanidade.

2º DIA: São Luís / Barreirinhas / PNLM (Circuito de Lagoa Azul)
Após o café da manhã saímos com destino a Barreirinhas em traslado regular compartilhado via terrestre (260 km em Aprox.
04h, por estrada de asfalto). Parada para lanche (não incluso) na cidade de Morros. Chegada e acomodação. À tarde às
14hs, saída para passeio em veículo 4x4 (tipo jardineira) até os Grandes Lençóis e visita ao circuito Lagoa Azul. O Parque
Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM) é um paraíso ecológico com 155 mil hectares de dunas, rios, lagoas e
manguezais. O Circuito Lagoa Azul (Inclui: Lagoa Azul, dos Peixes, da Preguiça, da Esmeralda e da Paz). Todas as lagoas
são conhecidas por suas singularidades de cores e formatos. As lagoas a serem visitadas são decididos pelo guia local de
acordo com as melhores lagoas da época para se visitar. Pernoite em Barreirinhas com café da manhã.
OBS I: O horário de traslado São Luís/Barreirinhas é informado um dia antes do embarque devido ao fechamento da rota,
saímos sempre por volta de 06h50 as 07h30 horas.

OBS II: A Caetés Expedições não se responsabiliza por fatores climáticos que causam em determinadas épocas do ano o
nível baixo de água e seca das Lagoas.

3º DIA: Barreirinhas / Rio Preguiças (Vassouras, Caburé e Mandacaru)
Pela manhã saída em lancha voadeira pelo Rio Preguiças em direção a península de Caburé situada entre o Rio Preguiças e
o oceano Atlântico, antes passaremos pela vegetação constituída de palmeiras e mangues em suas margens. A nossa
primeira parada é em Vassouras (Pequenos Lençóis). Lá poderemos provar água de coco bem gelada, além de termos
oportunidade de ver os macacos pregos que habitam o mangue que fica ao lado da praia ribeirinha. Seguiremos rio acima até
o povoado de Mandacaru onde está localizado o Farol das Preguiças, 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 à praia do Caburé onde haverá parada para almoço (não incluso), os restaurantes servem ótimos pratos à base de
frutos do mar. Após descanso nas redes seguimos de volta a Barreirinhas por volta das 15hs. Restante do dia livre. Pernoite
em Barreirinhas com café da manhã.
OBS I: Na praia de Caburé são oferecidos quadriciclos para passeios, a Caetés Expedições não recomenda o aluguel dos
mesmos e nem se responsabiliza por acidentes que ocorram no uso dos mesmos. Tendo em vista que é uma prática ilegal.
OBS II: O mar de Caburé é um pouco agitado e tem alguns porões que são ofuscados pela maré, então recomendamos que
no banho, não se afaste da beira do mar e não deixe a água passar de sua cintura.

4º DIA: Barreirinhas / São Luís
Manhã livre para passeios opcionais (Sobrevoo pelos Lençóis Maranhenses, Flutuação Cardosa ou Casa de Farinha). À tarde
entre 16h e 16h30 retorno a São Luís via terrestre (260 km em Aprox. 04h por estrada de asfalto). Acomodação no hotel.
Pernoite em São Luís com café da manhã.

5º DIA: São Luís
Duas horas antes do voo (favor informar número e horário de voo), transfer para o aeroporto de São Luís.

Inclui:
- Traslado aeroporto São Luís / hotel em São Luís / aeroporto São Luís;
- Traslado São Luís / Barreirinhas / São Luis em Micro-ônibus (saída de São Luís entre 06h50 e 07h30; saída de Barreirinhas
entre 16h e 16h30);
- Passeio de 4x4 pelos Grandes Lençóis (Circuito Lagoa Azul);
- Passeio de Lancha Voadeira pelo Rio Preguiças (Vassouras, Mandacaru e Caburé);
- Hospedagem em São Luís e Barreirinhas com café da manhã;
- Guias locais especializados;

- Todos os serviços regulares;
- Taxas locais;
- Cartão de assistência.

Não inclui:
- Aéreo e taxas de embarque;
- Bebidas;
- Refeições não citadas no roteiro;
- Despesas de ordem pessoal.

Informações Úteis:
- Durante toda a viagem você vai utilizar shorts diariamente e dificilmente calças jeans e longas;
- Filtro solar e óculos escuros são indispensáveis durante a viagem;
- Se você utiliza lentes de contato, sugerimos que leve os seus óculos para fazer os passeios nas dunas (o vento forte pode
causar desconforto).

HOTEIS SELECIONADOS
Cat. Turística
Cat. Primeira

SÃO LUIZ
Grand São Luiz
Luzeiros

BARRERINHAS
Pousada Buriti
Porto Preguiça Resort

