
(11) 3129 5073 | (11) 99953 2541
contato@evoluirturismo.com.br

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares)
São Luis do Maranhão Hotel Brisamar

Barreirinhas Pousada Encantos do Nordeste

Barra Grande Pousada Titas

Jericoacoara Pousada Vila Beija Flor

 INCLUI        VALORES TERRESTRE (por pessoa)

APTO TRIPLO Entrada de R$ 1.408,00 + 9x de R$ 626,00

APTO DUPLO Entrada de R$ 1.536,00 + 9x de R$ 683,00

APTO SINGLE Entrada de R$ 1.994,00 + 9x de R$ 886,00

À vista com 8% de desconto

1º Dia 20/09 - SÃO PAULO/SÃO LUIS - Chegada no Aeroporto em 
São Luis MA, (Voo previsto Latam, saída das 08h10, chegando ao 
Destino as 11h30 (voo direto), ao chegar, sairemos em city tour 
panorâmico com parada para almoço (não incluído). Ao final da 
tarde, seguiremos para o hotel. Acomodação. Noite livre. Vamos 
acompanhar a programação do Teatro Arthur Azevedo, em caso de 
noite de espetáculo, passaremos a sugestão (opcional)

2º Dia 21/09 - SÃO LUIS/BARREIRINHAS - Café da manhã e traslado 
em de van privativa de São Luis a Barreirinhas, saída às 8h; Chegada 
a Barreirinha, acomodação na pousada e saída as 14h00 para passeio 
em off-road nos Grandes Lençóis Lagoas Azul e Peixes - retorno após 
o pôr do Sol. Noite livre.

3º Dia 22/09 - BARREIRINHAS / ATINS / BARREIRINHA - Café da 
manhã e saída as 8h30 para passeio privativo pelo Rio Preguiças em 
lancha voadeira, destino Atins, passando por Vassouras (comunidade 
de pescadores e Mandacaru). Retorno à pousada no final da tarde, 
noite livre;

4º Dia 23/09 - BARREIRINHAS / ATINS / BARREIRINHA - Café da 
manhã e por volta das 08h00, embarque em veículo 4×4 tipo 
jardineira privativa com destino às dunas do Canto do Atins, local 
onde se inicia os Grandes Lençóis, com travessia do Rio Preguiças 
em balsa e trilhas off-road. Faremos visitação em lagoas formada 
pelas chuvas (quando disponíveis), na belíssima praia na foz do rio 
preguiças com o mar no vilarejo de Atins com suas águas calmas 
propícias para o Kite Surf. Faremos uma parada para almoço (não 
incluso) no restaurante do Sr. Antônio ou Sra. Luzia, famosos por seu 

camarão grelhado, ao final da tarde retornaremos para Barreirinhas, 
chegada e acomodação, noite livre.

5º Dia 24/09 - BARREIRINHAS / PARNAÍBA / BARRA GRANDE - Café 
da manhã e saída as 8h00 para Parnaíba, em veículo privativo com 
ar. Saída do porto dos Tatus em lancha rápida até a Ilha das Canárias 
com parada para almoço (não incluso) e às 15h segue até Baia do Caju 
com parada para banho, caminhada para dunas e apreciar a revoada 
dos guarás que acontece no cair do dia com retorno ao anoitecer. 
Chegada a Barra Grande, acomodação, noite livre.

6º Dia 25/09 - BARRA GRANDE - Café da manhã e Dia livre;

7º Dia 26/09 - BARRA GRANDE / JERICOACOARA - Café da manhã 
e as 09h00,  transfer off-road, em veiculo 4x4, atravessando de balsa 
o rio Coreaú, “Ilha do Amor”, lagoa da “Torta” em Tatajuba, Guriu, 
atravessar a balsa, praia Mangue Seco e Jericoacoara as 9 horas; 
Chegada a Jericoacoara, acomodação, noite livre.

8º Dia 27/09 – JERICOACOARA - Café da manhã, saída as 09h00 
para passeio privativo na Lagoa Azul e Lagoa do Paraíso em Jijoca 
de Jericoacoara com Caminhada a Pedra Furada; Retorno ao final do 
dia, noite livre.

9º Dia 28/09 - JERICOACOARA / FORTALEZA/SÃO PAULO - *Café da 
manhã e transfer off-road em veículo 4x4 com ar condicionado de 
Jericoacoara a Fortaleza via asfalto com saída a combinar de acordo 
com o voo previsto (Latam, saída as 20h45, com chegada em São 
Paulo as 00h15 do dia 29/set. Fim do Serviço

• Hospedagem com café da manhã
• Transfer em carro privativo com ar
• Transfer em van privativa com ar
• Todos os passeios citados, com guia acompanhante em português
• Assistência 24 horas

 NÃO INCLUI

• Gastos de ordem pessoal
• Gorjetas (guia e motoristas)
• Refeições

VALOR AÉREO (por pessoa)

Tarifa de R$ 867,00 em até 10x + Taxas de R$ 143,00 à vista

*OBSERVAÇÕES
- Sujeito à confirmação no ato da Reserva
- Os valores podem sofrer alterações sem prévio aviso
- Não nos responsabilizamos por fatores climáticos que causam em 
  determinadas épocas do ano o nível baixo de água e seca das 
  lagoas nos lençóis maranhenses.
- A realização de alguns passeios dependem de condições 
  meteorológicas favoráveis e estarão sujeitas a altera-
  ção em caso de força maior.
- Valores e condições para grupos com míni-
   mo de 10 participantes

ROTA DAS EMOÇÕES
Maranhão, Piauí e Ceará

20 a 28 de setembro de 2020

Sol, Mar, Dunas, Água, Areia, Praia e muita Aventura. 
Paisagens fantásticas tais como o “deserto” brasileiro, 

repleto de lagoas cristalinas, o único delta em mar aberto 
das Américas e uma das praias mais bonitas do mundo serão 
visitados neste roteiro, que integra ecoturismo, aventura, sol 
& praia, cultura e gastronomia.

09 dias | 08 noites


