Jericoacoara, Delta e Lençóis Maranhenses com Atins
9 dias e 8 noites
 1º Dia - Origem / Fortaleza - Jericoacoara
Embarque com destino a Fortaleza. Recepção no aeroporto e às 12h00 saída em veículo 4x4 via asfalto e exclusivo para clientes
Ambiental com destino a Jericoacoara. Duração do percurso prevista de 05h00. Acomodação na hospedagem escolhida.
 2º Dia - Jericoacoara
Após o café da manhã passeio de buggy cruzando as dunas que separam a vila de Jericoacoara do povoado de Jijóca passando pela
Praia do Preá, Árvore da Preguiça, Lagoa Azul e Lagoa do Paraiso. No percurso encontraremos lagoas de águas cristalinas e ótima
estrutura de lazer. Tarde e noite livres.
 3º Dia - Jericoacoara
Café da manhã. Dia livre para atividades independentes.
 4º Dia - Jericoacoara - Parnaíba
Saída conforme tábua de maré em veículo 4x4 com destino a Camocim. Travessia de balsa no rio Coreaú e continuação por estrada
asfaltada até Parnaíba. Duração prevista de 3h30. Chegada e acomodação na hospedagem escolhida.
À tarde, traslado até o porto dos Tatus e embarque em lancha para o passeio no Delta do Parnaíba, passando pelos canais e igarapés,
Baía do Caju, dunas do Morro do meio e ao dormitório dos guarás. Duração do passeio estimada em 04h00. Retorno para a hospedagem
e noite livre.
 5º Dia - Parnaíba - Caburé - Atins
Saída conforme tábua de maré em veículo 4x4 com destino ao Caburé. Transbordo para lancha e navegação pelo rio Preguiças até Atins.
Traslado para a hospedagem escolhida. Tempo livre para descanso e/ou aproveitar a praia em Atins.
 6º Dia - Atins
Após o café da manhã saída em veículo 4x4 para visitar as lagoas do entorno desta pequena vila de pescadores. Tempo para banho.
Continuação até o Canto do Atins para almoço em restaurante local (não incluso). Retorno para a hospedagem e tempo livre.
 7º Dia - Atins - Barreirinhas
Após o café da manhã, traslado até a beira do rio Preguiças e embarque em lancha rápida com destino a Barreirinhas. Paradas para visita
à vila de Mandacarú, Caburé e parada para almoço (não incluso) em Vassouras. Na chegada a Barreirinhas, traslado para a hospedagem
escolhida. Tempo livre para descanso.
 8º Dia - Barreirinhas
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 continuação para a Lagoa Bonita. Parada para almoço em restaurante
simples de morador local (não incluso). Continuação por trilhas de areia até a base da duna que dá acesso à lagoa. 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: 7horas.
 9º Dia - Barreirinhas - São Luís/Origem
Em horário oportuno (por questões de segurança não realizamos traslados noturnos nessa região), traslado terrestre em veículo exclusivo
para clientes Ambiental com destino ao aeroporto de São Luís. Duração do percurso prevista de 4 horas. Embarque para a 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."

INCLUI: Hospedagem em Jericoacoara (3 noites), Parnaíba (1 noite), Atins (2 noites) e Barreirinhas (2 noites) com café da manhã, traslados
terrestres, fluviais e passeios mencionados no itinerário, assistência de viagem Travel Ace. Máximo de bagagem permitido: 12kg por
pessoa em bolsas flexíveis.
NÃO INCLUI: Passagem aérea
SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS)
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
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.
Para pagamento antecipado da taxa:
- Taxa de Turismo Sustentável acesse o site: http://speedgov.com.br/satjij/servlet/gerataxatur
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.

