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Jericoacoara, Delta e Lençóis Maranhenses 
 

 1º Dia - Origem / Fortaleza 
Embarque com destino a Fortaleza. Recepção no aeroporto e traslado para o hotel escolhido. 

 2º Dia – Fortaleza 
Após o café da manhã faremos o city tour em Fortaleza visitando a orla da Beira Mar, Porto do Mucuripe, antigo farol do Mucuripe, Porto 
de Fortaleza, orla da praia do Futuro, seguindo até a foz do Rio Cocó. No retorno faremos uma parada no Sitio Alagadiço Novo para 
visitarmos a casa de nascimento de José de Alencar. Depois seguiremos em direção ao centro antigo de Fortaleza passando pela 
Fortaleza, Praça do Passeio Publico, Antiga Cadeia Publica, Estação de trens João Felipe, Praça Jose de Alencar e Teatro José de 
Alencar, depois seguiremos para a Praça do Ferreira, Museu do Ceará, Praça General Tiburcio (praça dos leões), Catedral e Mercado 
Central. Finalmente seguiremos para o Centro Cultural Dragão do Mar, Rua dos Tabajaras e Ponte dos Ingleses. Duração aproximada de 4 
horas. Tarde Livre. 

 3º Dia - Fortaleza - Jericoacoara via Praia 
Saída às 8:00hs de Fortaleza em veículo 4x4 passando pela Praia do Cumbuco, Lagoa do Banana, Praia do Pecém, Taíba, Praia de 
Paracurú (de Paracuru a Lagoinha o trajeto é feito através de estrada de terra 15km até o município de Paraipaba e depois por via 
asfaltada - 12km até a praia de Lagoinha), Lagoinha, Guajirú (de Guajiru a Flexeiras o trajeto é feito por uma estrada asfaltada margiando a 
praia), Flecheiras (almoço - não incluso), Emboaca, Mundaú, travessia de balsa e passeio pelas Dunas do Mundaú e Baleia. Após a praia 
da Baleia o trajeto segue pelo asfalto até Jijoca e em seguida por trecho fora de estrada até Jericoacoara. Horário de chegada prevista: 
18:00hs aproximadamente. Cerca de 370 Km percorridos. Pernoite em Pousada escolhida. 

 4º Dia – Jericoacoara 
Após o café da manhã, em seguida passeio de buggy para as Lagoas Azul e do Paraíso, cruzando as dunas que separam a vila de 
Jericoacoara do povoado de Jijóca, aonde encontraremos lagoas de águas cristalinas e ótima estrutura de lazer. Tarde e noite livres. 

 5º Dia – Jericoacoara 
Café da manhã. Dia livre para atividades independentes.  

Sugestão: 
Mangue Seco - Passeio de barco, visita aos cavalos marinhos, ostras e caranguejos. 

 6º Dia - Jericoacoara – Parnaíba 
Saída conforme tábua de maré em veículo 4x4 com destino a Parnaíba, conhecendo as praias de Mangue Seco, Guriú e as ruínas da 
Velha Tatajuba, praia do Coqueiro Solitário e Camocim, onde atravessaremos o Rio Coreaú. Continuação por estrada asfaltada até 
Parnaíba. Duração prevista de 3h30. Chegada e acomodação na Pousada. 

 7º Dia - Parnaíba - Tutóia – Barreirinhas 
Após o café da manhã saída em lancha para a travessia do Delta do Parnaíba até a cidade de Tutóia. No percurso possibilidade de 
avistagem de aves, pequenos mamíferos e fauna do manguezal, com parada nas dunas da baía do Caju. Parada para almoço no Morro do 
Meio (não incluso). Passaremos pela Ilha do Carrapato e Igoronhon. Chegada em Tutóia (duração aproximada do percurso de lancha de 
3:30hs). Continuação da viagem em veículo 4x4. Chegada em Barreirinhas e acomodação na hospedagem escolhida. Duração prevista do 
percurso Tutóia-Barreirinhas: 4 horas. Tempo livre para descanso. 

 8º Dia – Barreirinhas 
Após o café da manhã, saída em lancha voadeira 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. 

 9º Dia – Barreirinhas 
Manhã livre. Após o almoço (não incluso), saída em toyota para visita aos Grandes Lençóis Maranhenses. Atravessa-se o Rio Preguiças de 
balsa e em seguida percorreremos 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. 

 10º Dia - Barreirinhas - São Luís 
Às 16:00hrs embarque em van para São Luís. Duração prevista do percurso de 3:30hs. Chegada e acomodação no hotel escolhido. Tarde 
livre. 

 11º 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. 
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 12º 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 DE SEGUNDAS E TERÇAS FEIRAS (EXCETO FERIADOS) 

SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS 

Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea. 

A prolongada estiagem na região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses em 2015 contribuiu para a evaporação total das águas 
nos circuitos das lagoas no Parque. O período de chuvas na região que deveria ter iniciado em Dezembro/15 ainda não começou. 
Portanto, não há previsão de quando haverá água nas lagoas. 
 
TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL: Desde o dia 21.09/2017 está em vigor a Lei Municipal  
n° 107/2015, que regulamenta a cobrança da Taxa de Turismo Sustentável, para sua permanência na Vila de Jericoacoara. Sendo que esta 
taxa não poderá ser paga através da Pousada. 
 
Para pagamento antecipado da taxa: 
 
- Taxa de Turismo Sustentável acesse o site: http://speedgov.com.br/satjij/servlet/gerataxatur 
 
TTS – Taxa de Turismo Sustentável – Valor de R$ 5,00 por diária/por pessoa podendo ser paga através do site por meio de boleto 
bancário e cartão de crédito (nacionais e internacionais) ou na entrada da Vila de Jericoacoara no momento da chegada, pagamento 
poderá ser efetuado em cartão de crédito ou débito. ***(Conforme artigo 4º do Decreto nº 044/2017, são isentos da taxa: 
Crianças de até 12 anos de idade mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento oficial com foto, pessoas acima de 
60 anos de idade mediante apresentação de documento oficial com foto e portadores de deficiência mediante apresentação de laudo 
médico e documento oficial com foto). 

INCLUI: Hospedagem em Fortaleza, Jericoacoara, Parnaíba, Barreirinhas e São Luís com café da manhã. Traslados terrestres, fluviais e 
passeios. Passeios inclusos: <b>Fortaleza:</b> City tour; Percurso Fortaleza-Jericoacoara via praias em veículo 4x4, passeio de buggy 
para as Lagoas Azul e do Paraíso; <b>Parnaíba:</b> Travessia em lancha rápida de Parnaíba a Tutóia; <b>Barrerinhas:</b> Visita aos 
Grandes Lençóis Maranhenses com parada na Lagoa Bonita, passeio de Lancha pelo Rio Preguiças, Farol de Mandacarú (não inclui o 
ingresso). <b>São Luís:</b> City tour pelo Centro Histórico. Percursos realizados em veículos 4x4: Fortaleza-Jericoacoara-Parnaiba e 
Tutóia-Barreirinhas. Máximo de bagagem permitido: 12kg por pessoa em bolsas flexíveis. Assistência de viagem Travel Ace. 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


