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Lençóis Maranhenses, Santo Amaro e Atins
 1º Dia - Origem / São Luís
Embarque em vôo com destino a São Luís. Recepção e traslado para hotel escolhido.
 2º Dia - São Luís - Santo Amaro
Entre 06:45hs e 07:00hs saída em van com destino ao Povoado do Sangue. Duração aproximada da viagem via asfalto de 3
horas. Desembarque no Povoado do Sangue e transbordo para veículos 4 X 4 com destino a Santo Amaro via trilhas fora de
estrada com duração prevista de 1h30. Acomodação na pousada. Após o almoço (não incluso), saída em veículo 4x4 para visita
à região da Lagoa da Gaivota. Retorno para a pousada e pernoite.
 3º dia - Santo Amaro – Barreirinhas
Manhã livre. Por volta das 11 horas saída com destino a Barreirinhas. Acomodação na hospedagem escolhida e tarde livre.
 4º Dia - Barreirinhas – Atins
Após o café da manhã, saída em veículo 4X4 para visita aos Grandes Lençóis Maranhenses. Após a travessia de balsa no Rio
Preguiças percorreremos cerca de 8 km por trilhas de areia no veículo 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 continuação até o Canto do Atins,
onde faremos uma parada para o almoço (não incluso). Continuação até o Povoado de Atins e acomodação na Pousada.
Pernoite.
 5º Dia - Atins – Barreirinhas
Após o café da manhã, saída em lancha rápida pelo Rio Preguiças com destino a Barreirinhas e paradas para visita ao Farol no
Povoado de Mandacarú, banho na Praia do Caburé, caminhada pelas dunas e visita à Vila de Vassouras, localizada na Área de
Preservação Ambiental nos Pequenos Lençóis. Continuação via lancha até Barreirinhas. Acomodação na hospedagem
escolhida. Pernoite.
Obs: não inclui o ingresso para visita ao Farol.
 6º dia – Barreirinhas
Manhã livre. Após o almoço (não incluso), saída em veículo 4X4 para visita novamente ao Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses. Atravessa-se o Rio Preguiças de balsa e em seguida percorreremos cerca de 17 km por trilhas de areia no
veículo 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. Retorno para Barreirinhas. Pernoite.
 7º Dia - Barreirinhas - São Luís
Após o café da manhã saída em veículo privativo para os clientes da Ambiental com destino a São Luís. Acomodação no Hotel
escolhido. Às 15h00 saída para city tour pela parte histórica da cidade de São Luís com suas belas construções ricas em
azulejos portugueses. Retorno para o hotel.
 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 alterarada a critério do
guia/receptivo local."
SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS)
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
INCLUI: Hospedagem com café da manhã em São Luís (2 noites), Santo Amaro (1 noite), Atins (1 noite) e Barreirinhas (3 noites).
Traslados terrestres. Passeios inclusos: Lençóis Maranhenses: Santo Amaro, Atins e aos Grandes Lençóis: Circuito Lagoa Bonita
e Circuito Lagoa Azul, 1 Passeio de lancha. São Luís: City tour histórico. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

