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Lençóis Maranhenses
 1º Dia - Origem / São Luís
Embarque em voo com destino a São Luís. Recepção e traslado para hotel escolhido.
 2º Dia - São Luís – Barreirinhas
Entre 06:45hs e 07:00hs saída em van com destino a Barreirinhas. Duração aproximada da viagem terrestre de 3 horas.
Acomodação na hospedagem escolhida.
Entre o 2º e 5º dia – passeios inclusos:
● Circuito Lagoa Bonita: saída em veículo 4X4 para visita aos Grandes Lençóis Maranhenses. Atravessa-se o Rio Preguiças de
balsa e em seguida percorreremos no veículo cerca de 17 km por trilhas de areia até a base da duna que dá acesso à Lagoa
Bonita. Subiremos cerca de 35 metros de areia fofa, em seguida uma duna móvel de cerca de 6m de onde avista-se a Lagoa
Bonita. A caminhada de 10 minutos até a Lagoa nos dá a dimensão de estarmos no deserto de dunas. Parada para fotos e
banho na lagoa. Retorno para Barreirinhas.
Duração do passeio: 4 horas.
● Igarapés do Rio Preguiça: saída em lancha rápida para visita a Igarapés do Rio Preguiças. Navegaremos por estreitos canais,
entre as espécies do Mangue Siriba e o Mangue Vermelho. O Mangue Siriba alcança cerca de 35m, suas copas encontram-se
formando túneis e sombreando a nossa passagem. Veremos também o assoreamento do Rio Preguiças causado pelas dunas
móveis no Igarapé do Alazão. Duração prevista do passeio de 4 horas.
● Circuito Lagoa Azul: saída em veículo 4X4 para visita aos Grandes Lençóis Maranhenses. Após a travessia de balsa no Rio
Preguiças percorreremos com o veículo cerca de 8 km por trilhas de areia até a base das dunas que circundam a Lagoa Azul.
Seguiremos a pé até a Lagoa. Continuaremos até a Lagoa do Peixe. Retorno para o veículo e em seguida para Barreirinhas.
Duração do passeio: 4 horas.
● Área de Proteção Ambiental – Pequenos Lençóis – Caburé: saída em lancha rápida pelo Rio Preguiças com pequenas
paradas para caminhadas nas dunas que margeiam o rio com destino a APA (Área de Proteção Ambiental) dos Pequenos
Lençóis. Parada em Vassouras, típica vila de moradores à beira do Rio Preguiças. Visita ao povoado de Mandacaru,
comunidade de pescadores. Subida ao farol para ampla visão da paisagem das dunas (Ingresso não incluso em torno de R$
2,00). Retorno para Barreirinhas.
Duração do passeio: 6 horas
 6º Dia - Barreirinhas / São Luís
Manhã livre. Às 16hs embarque em van para São Luís. Duração prevista do percurso de 3:30hs. Chegada e acomodação no
hotel escolhido.
 7º Dia - São Luís
Às 09:00hs city tour pela parte histórica da cidade de São Luís com suas belas construções ricas em azulejos portugueses,
recuperada pelo Projeto Reviver. Tarde livre. São Luís é a capital brasileira do reggae, boa sugestão para a noite.
 8º Dia - São Luís / Origem
Traslado para o aeroporto de São Luís para embarque com destino à cidade de origem.
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do
guia/receptivo local."
SAÍDAS DIÁRIAS
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
As prolongadas estiagens na região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses nos últimos anos tem contribuído para a
evaporação acelerada das águas nos circuitos das lagoas no Parque. No período de Setembro a Fevereiro a paisagem
dominante é do deserto de dunas, uma vez que as Lagoas dos circuitos Lagoa Azul e Lagoa Bonita secam.
INCLUI: Hospedagem com café da manhã em São Luís (3 noites) e Barreirinhas (4 noites). Traslados terrestres. Passeios
inclusos: Lençóis Maranhenses: Visita aos Grandes Lençóis: Circuito Lagoa Bonita e Circuito Lagoa Azul, 2 Passeios de lancha:
até o Caburé comparada em Vassouras e Mandacarú e Igarapés do Rio Preguiça. São Luís: City tour histórico. Assistência de
viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

