LENÇÓIS MARANHENSES,
DELTA DO PARNAÍBA
E JERICOACOARA
SÃO LUÍS E FORTALEZA
14 dias, 13 noites e 6 refeições
Saída: 14 de abril de 2021, quarta-feira
Chegada: 27 de abril de 2021, terça-feira

PARTE AÉREA:

BLOQUEIO AÉREO: SAÍDA DO RIO DE JANEIRO.
14.04.2021 - GALEÃO/SÃO LUÍS
G3 2132
27.04.2021 - FORTALEZA/GALEÃO
G3 2179

13:00/16:15
17:05/20:25

BLOQUEIO AÉREO: SAÍDA DE SÃO PAULO:
14.04.2021 - GUARULHOS/SÃO LUÍS
27.04.2021 - FORTALEZA/GUARULHOS

13:25/16:50
17:25/21:00

G3 1764
G3 1527

1º dia, 14 de abril de 2021, quarta-feira: RIO OU SÃO PAULO/SÃO LUÍS.
Apresentação para embarque em voo com destino a São Luís. Chegada, recepção,
traslado e HOSPEDAGEM no Hotel Blue Tree. À noite, JANTAR de boas vindas.
2º dia, 15 de abril de 2021, quinta-feira: SÃO LUIS. CAFÉ DA MANHÃ. A
seguir, início do nosso tour pela capital maranhense “São Luís”, passando pela orla
das praias do Calhau, São Marcos, Ponta D´areia e Espigão até o Centro Histórico;
onde faremos uma caminhada pelas ruas, becos e escadarias calçadas de pedras de
cantaria. Neste passeio passaremos pela Praça Pedro II, Palácio dos Leões, Praça
Benedito Leite, Igreja da Sé, Rua do Giz, Rua da Estrela, Rua Portugal, Beco
Catarina Mina e Casa das Tulhas. Restante do tempo livre. À noite, sugerimos como
opcional jantar em restaurante tradicional maranhense.
3º dia, 16 de abril de 2021, sexta-feira: SÃO LUÍS/BARREIRINHAS. CAFÉ
DA MANHÃ. Saída com destino a Barreirinhas, 256 km. Pela estrada poderemos
observar plantações de Babaçu e Buriti e apreciar belas paisagens. Chegada a
Barreirinhas, localizada na margem do Rio Preguiças, uma cidade tranquila e
hospitaleira, próxima da qual se localiza o Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses que são magníficas dunas esculpidas pela natureza e no período de
março à setembro contém centenas de lagoas formadas pelas águas da chuva.
HOSPEDAGEM no Hotel Porto Preguiça Resort. Às 14h, saída para passeio no

Parque Nacional dos Grandes Lençóis Maranhenses, um cenário de dunas e lagoas
que atrai turistas do mundo inteiro. As suas dunas são formadas pela força dos
ventos que criam uma paisagem única, num deserto gigante com lagoas formadas
pelo acumulo das chuvas do primeiro semestre do ano. Este passeio é realizado em
veículo 4x4 e faremos caminhada pelo circuito Lagoa Bonita com tempo livre para
banhos nas suas águas cristalinas. Uma sensação inesquecível. Retorno ao hotel. À
noite, JANTAR.
4º dia, 17 de abril de 2021, sábado: BARREIRINHAS/PASSEIO PELO RIO
PREGUIÇA/VASSOURAS/MANDACARÚ/CABURÉ/BARREIRINHAS. Após o
CAFÉ DA MANHÃ, iremos fazer mais um lindo passeio, embarcaremos em lancha
voadeira pelo Rio Preguiças com suas águas calmas onde avistaremos igarapés,
mangue, buritis, pés de Juçara (açaí), tucunzeiros, além de garças e maçaricos.
Faremos paradas nas comunidades de Vassouras, conhecido também como
pequenos lençóis onde podemos interagir com os macacos pregos que ali habitam.
Seguiremos até Mandacarú, pequeno vilarejo onde visitaremos seu farol para
contemplar as dunas, o rio com a sua foz no oceano e a vegetação típica; chegada
a Caburé, onde teremos uma longa parada para almoço (não incluso) e curtir a
praia. Retorno na parte da tarde a Barreirinhas. JANTAR. Noite Livre.
5º dia, 18 de abril de 2021, domingo: BARREIRINHAS/PARNAÍBA. CAFÉ DA
MANHÃ. Em horário determinado, faremos uma curta viagem, apenas 180 km até
Parnaíba, já no Piauí. HOSPEDADEM no Hotel Casa de Santo Antônio.
6º dia, 19 de abril de 2021, segunda-feira: DELTA DO PARNAÍBA.
CAFÉ DA MANHÃ. A bordo de catamarã, iremos fazer um incrível passeio pelo
Delta do Parnaíba ou Delta das Américas, trata-se da Foz do Rio Parnaíba, o maior
rio nordestino, que abre se em cinco braços, envolvendo 73 ilhas fluviais, repleta de
dunas, praias, manguezais e ilhas fluviais. Um espetáculo da natureza num cenário
paradisíaco dessa região do Piaui. Destacando-se: o Canal dos Tatus, Dunas do
Morro Branco, igarapé dos Periquitos (parada demonstração da cata do caranguejo
com o famoso HOMEM LAMA), Baía das Canárias, segunda foz do Delta onde
poderemos observar o encontro do Rio com o Mar, e Praia dos Poldros com parada
para banho. Inclui: ALMOÇO e caranguejada incluídos

7º dia, 20 de abril de 2021, terça-feira: PARNAÍBA /JIJOCA/
JERICOACOARA. CAFÉ DA MANHÃ. Hoje, iremos rumo ao Ceará, precisamente a
pequena e rústica Vila de Jericoacoara, um dos destinos de praias mais badalado do
Brasil. Viagem no nosso ônibus até à cidade de Jijoca, a partir daí em transporte
4X4, num trajeto de 20 km até a Vila de Jericoacoara. HOSPEDAGEM no Hotel My
Blue, considerado um dos melhores da vila. Aproveite à noite animada de Jeri com
barzinhos, barracas e restaurantes com ambientes aconchegantes, bem decorados
e iluminação intimistas que cria um cenário de muito bom gosto.
8º dia, 21 de abril de 2021, quarta-feira: JERICOACOARA/LAGOA DO
PARAÍSO. Após o CAFÉ DA MANHÃ, sairemos em transporte 4x4 para visitar a
Lagoa do Paraíso, um dos cartões postais mais procurados e visitados
de Jericoacoara. As redes coloridas esticadas sobre a água com tons azuis e verdes
que nos surpreendem. Puro relax, aproveite esse paraíso. À noite, JANTAR no
hotel.

9º dia, 22 de abril de 2021, quinta-feira: JERICOACOARA/TATAJUBA E
MANGUE SECO. CAFÉ DA MANHÃ. Mais um dia de passeio em transporte 4x4,
iremos em direção ao litoral oeste de Jericoacoara, passando pela praia principal de
Jeri e Praia do Mangue Seco, onde é feita uma parada para o passeio de barco,
para ver os cavalos marinhos. A seguir, faremos a travessia de balsa pelo Rio
Guriú, alcançaremos os manguezais e a seguir o maravilhoso Lago Grande, cercado
de dunas, dispondo de redes dentro da água para aproveitar e relaxar. ..
10º dia, 23 de abril de 2021, sexta-feira: JERICOACOARA. CAFÉ DA MANHÃ.
Dia inteiramente livre para curtir esse paraíso. Curta com calma a vila que tem
todas as suas ruas de areia, a praia do centro, explorar o seu pequeno comércio,
caminhadas e quem quiser de forma opcional assistir o por do sol da Pedra Furada
em bugre ou charrete é só aproveitar.
11º dia, 24 de abril de 2021, sábado: JERICOACOARA/FORTALEZA. CAFÉ
DA MANHÃ. Em horário determinado, traslado em veículo 4x4 de volta a Jijoca.
Embarque no nosso ônibus para viagem até Fortaleza. Chegada e HOSPEDAGEM
no Hotel Seara Praia. Sugerimos à noite, caminhar pelo calçadão da Praia de
Meirelles com a famosa Feira de Artesanato ou uma casa de shows de humor, uma
especialidade do Ceará.
12º dia, 25 de abril de 2021, domingo: FORTALEZA/PRAIA DE CUMBUCO.
CAFÉ DA MANHÃ. Tour pela linda capital cearense, destacando-se: Av. Beira Mar,
na qual está localizada a Feira de Artesanato, a Estátua de Iracema, o bairro do
Mucuripe, seguindo vamos a Praia do Futuro, (a mais frequentada da cidade), o
bairro da Aldeota, Av. Dom Luiz, a Praça Portugal, o Mausoléu do Ex-Presidente
Humberto de Alencar Castelo Branco, a Praia de Iracema, o Centro Cultural Dragão
do Mar de Arte e Cultura, o Centro da Cidade, o Mercado Central, o Forte
Schoonenborch, a Catedral Metropolitana de Fortaleza, o Passeio Público (primeira
praça pública da cidade) e a antiga Cadeia Pública (hoje centro de artesanato).
Prosseguindo, iremos à famosa Praia de Cumbuco, localizada a 38 km de Fortaleza
e considerada uma das mais tradicionais do litoral cearense. Tem como principais
atrações, um povoado de pescadores, coqueiros a beira mar e uma das mais lindas
cadeias de dunas do litoral cearense. Além da beleza natural a praia oferece uma
infraestrutura de barracas de praia com variada gastronomia. Retorno a Fortaleza.
Noite livre.
13º dia, 26 de abril de 2021, segunda-feira: FORTALEZA. CAFÉ DA MANHÃ.
Dia inteiramente livre para atividades independentes. Sugerimos de forma opcional
passeio as Praias de Morro Branco e das Fontes, no município de Beberibe, litoral
leste e aproximadamente 85 km de Fortaleza. Compõem uma paisagem singular
formadas por falésias, que são imensos morros à beira mar, de uma coloração
alaranjada e que fazem um contraste belíssimo com o mar. Também fazem parte
desse cenário as dunas e pequenas fontes de água doce. A praia do Morro Branco
possui, ainda, as areias coloridas e na Praia das Fontes formações de pequenas
grutas. JANTAR incluído.
14º
dia,
27
de
abril
de
2021,
terça-feira:
FORTALEZA/RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO. CAFÉ DA
MANHÃ. Em horário determinado, traslado ao aeroporto para
embarque em voo de regresso ao Rio de Janeiro ou São
Paulo. Fim dos nossos serviços

HOSPEDAGEM:

Hotel Blue Tree
Período: 14 à 16/04/2021
Endereço: Av. Avicenia, 1 – Calhau.
São Luís - MA
Fone: (98) 3311-4949
Website: https://www.bluetree.com.br/hotel/blue-tree-towers
-sao-luis

Hotel Porto Preguiça
Período: 16 à 18/04/2021
Endereço: Estrada do Carnaubal, Barreirinhas - MA
Fone: (98) 3349- 6050
Website: http://www.portopreguicas.com.br/

Hotel Casa de Santo Antônio
Período: 18 à 20/04/2021
Endereço: Praça Santo Antônio, 988, Parnaíba- PI
Fone (86) 3322-1900
Website: https://www.casadesantoantonio.com.br/pt

Hotel My Blue
Período: 20 à 24/04/2021
Endereço: Travessa Ismael, s/n, Jijoca
de Jericoacorara - CE
Fone (85) 3263-4765
Website: http://www.mybluehotel.com.br/

Hotel Seara
Período: 24 à 27/04/2021
Endereço: Av Beira Mar, 3080 – Meireles – Fortaleza - CE
Fone (85) 4011 - 2200
Website: https://www.hotelseara.com.br/pt-br/

IMPORTANTE:

Nossos preços incluem:

01 - DOCUMENTOS PARA ADULTOS:
Portar o seu documento original durante a
viagem, que deverá ser o mesmo,
informado no ato da reserva. O não
cumprimento deste dispositivo isenta a
Nature Viagens e Turismo de quaisquer
responsabilidade.

• Parte aérea Rio ou São Paulo/São
Luís//Fortaleza/Rio ou São Paulo.
• Guia de turismo acompanhante credenciado pela
Ministério do Turismo
• 13 noites com café da manhã.
• 06 refeições.
• Todos os passeios mencionados na programação
• Gorjetas.

02 – DOCUMENTOS PARA MENORES

NÃO INCLUI: Extras de qualquer caráter.

02.1- Caso não tenham carteira de
identidade, apresentar cópia da certidão de
nascimento, quando acompanhado dos As excursões programadas pela Nature
pais.
Turismo são realizadas em grupo e tem seus
preços calculados para um mínimo de
02.2- Providenciar autorização do pai ou
20(vinte) passageiros. A Nature Turismo
da mãe autenticada e reconhecida em
reserva o direito de cancelar a viagem cujo
cartório
em
caso
de
viajarem
número de passageiros seja inferior a
acompanhados por um deles.
20(vinte)
02.3- Caso viagem desacompanhados dos
pais, providenciar autorização do Juizado
de Menores.
03 – PASSAGEIROS INDIVIDUAIS QUE
DESEJAM
VIAJAR
DIVIDINDO
APARTAMENTO DUPLO.
03.1 – a Nature Viagens e Turismo não se
responsabiliza em firmar uma dupla, como
também assegurar com eficácia o perfil do
companheiro de quarto.
03.2 – a Nature Viagens e Turismo tentará
formar a dupla entre os seus passageiros
mas estará isenta da não confirmação do
par.
03.3 – caso não se efetive a dupla a
Nature Viagens e Turismo cobrará o valor
integral do apartamento solteiro.

Preço por pessoa
Apartamento solteiro:
ENTRADA R$ 2.900 +10X R$ 1.160,= R$ 14.500
Apartamento duplo:
ENTRADA R$2.080 +10 X R$ 790, = R$ 9.980,
TAXA DE EMBARQUE AEROPORTOS R$ 65,00

FRANQUIA DE BAGAGEM: 01 MALA ATÉ 23KG
MALA DE MÃO: ATÉ 10 KG
À VISTA COM 10% DESCONTO
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

