
Grande tour dos Lençóis Maranhenses 

+ São Luís e Delta do Parnaíba
Embarque no grupo exclusivo Unitur neste roteiro surpreendete. Tour através das principais lagoas dos
Lençóis Maranhenses, além de passeio em São Luís e o Delta do Parnaíba. Pacote com passagem aérea

e guia acompanhante desde Porto Alegre, hospedagem de categoria superior e muito mais.

25 a 31 Agosto de 2022 – 7 Dias/ 6 noites

25/08 (qui) – PORTO ALEGRE / SÃO LUIS 
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre durante a manhã para embarque com destino a São Luís.
Chegada após conexão e traslado ao hotel. Hospedagem e tempo livre para descanso.

26/08 (sex) – SÃO LUÍS/ BARREIRINHAS
Café da manhã e saída em direção a Barreirinhas. Almoço durante o trajeto. Chegada na Pousada do
Buriti e hospedagem. Durante à tarde, saída para passeio aos Grandes Lençóis, realizado em Toyota 4x4
jardineira, onde após a travessia da balsa, o grupo segue por trilhas até o início das dunas do Parque
Nacional  por  45 min.  Ao chegarem ao Parque inicia-se  à  caminhada pelas  dunas  de areia  branca,
acompanhada de guia local.  Este passeio exige esforço físico médio/alto, já que é necessário subir e
caminhar em diversas  dunas.  A permanência no Parque dura em média duas  horas.  O retorno do
passeio acontece após o pôr do sol. Retorno á Pousada e tempo livre.

27/08 (sab) – BARREIRNHAS/ LENÇÓIS MARANHENSES (CIRCUITO BETÂNIA EM SANTO AMARO) 
Café da manhã no hotel. Logo cedo seguiremos de micro-ônibus até Santo Amaro, a aproximadamente
1h30 de distância.  Ao chegar,  mudaremos para veículos 4x4 jardineira,  e  iniciaremos nossa grande
aventura. Santo Amaro se caracteriza por ter lagoas e dunas muito próximas à cidade, e acessíveis em
carros 4x4. Portanto, não será necessário sacrifícios físicos para desfrutar deste paraíso. Veremos lagoas
espetaculares, como a Betânia, da Serra, do Junco e do Espigão. Para almoçar (não incluído) iremos a
um  restaurante  de  locais  dentro  do  Parque  Nacional.  Teremos  tempo  para  relaxar  nas  lagoas,  e
aproveitar  as  paisagens com calma.  No final  da  tarde,  retorno em micro-ônibus  para Barreirinhas.
Chegada por volta das 20h. 

28/08 (dom) – LENÇÓIS MARANHENSES (RIO PREGUIÇAS - ATINS – MANDACARU - VASSOURAS) 
Café da manhã no hotel. Um barco estilo voadeira nos buscará no píer da pousada. Iniciaremos nosso
lindo passeio pelo Rio Preguiças, rodeado por buritis, carnaúbas e coqueiros, chegando até a foz do rio,
em Atins. Este vilarejo que foi “adotado” pelos estrangeiros, e hoje atrai gente do mundo inteiro para
apreciar  suas  belezas.  A  bordo de  veículos  4x4,  seguiremos pelos  caminhos  de areia  até  adentrar
novamente o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Percorreremos o chamado Circuito Canto de
Atins,  visitando as  lagoas mais belas  e importantes desta região.  A cor da água nos convida a um
mergulho e a relaxar apreciando a imensidão das lagoas e dunas. O almoço será realizado em um dos
famosos restaurantes do Canto de Atins, conhecidos pelos camarões grelhados. A bordo novamente de
nossa voadeira, navegaremos pelo Rio Preguiças até Mandacaru, vilarejo simples e alegre, famoso pelo
seu Farol e o artesanato local. Já na chegada vemos diversas barracas de bebidas vendendo deliciosos
drinks feitos com frutas locais. Em seguida vamos até Vassouras, onde as dunas e lagoas dos Pequenos
Lençóis são as principais atrações. A parada tem uma hora e é suficiente para banho ou caminhada



entre as montanhas de areia. Uma das principais atrações de Vassouras são os saguis que chegam bem
perto dos visitantes em busca de comida.  Os macaquinhos são bem simpáticos e acostumados ao
movimento  de  turistas,  que  aproveitam  a  cabana  de  palha  para  comprar  artesanatos  e  bebidas.
Chegada ao píer de nossa pousada em Barreirinhas no final da tarde. 

29/08 (seg) – BARREIRINHAS/ TUTÓIA (DELTA DO PARNAÍBA)
Café da manhã e saída em direção ao munícípio de Tutóia, através das dunas dos Pequenos Lençóis,
passando por Paulinho Neves, Lagoinha onde será realizada uma pequena parada técnica à beira do
Lago. Chegada e saída para passeio de lancha. Embarque no Cais do Porto em direção a algumas das
ilhas do Delta, com paradas em praias paradisíacas para banhos refrescantes, passando pelas ilhas do
Cajueiro, Melancieira e do Coroatá, nesta última com ponto de apoio para almoço à base de frutos do
mar, servido às 12h, às 14h saída para continuação do passeio. No final da tarde por volta das 17h
acontece  o  ápice  do  passeio,  onde  vamos  de  lancha  ao  dormitório  dos  guarás  (pássaro  de  cor
vermelha), uma ilha repleta de manguezal onde os belos Guarás se recolhem para dormir, o que nos
proporciona uma das mais belas imagens naturais: a revoada dos Guarás. Ao final da tarde, retorno a
Tutóia e continuação até Barreirinhas. Chegada prevista às 20h. 

30/08 (ter) – BARREIRINHAS/ SÃO LUÍS 
Café da manhã no hotel e saída em direção a São Luís. Chegada e hospedagem. Sugerimos ao final da
tarde, aproveitar as várias opções de restaurantes na região do hotel. 

31/08 (qua) – SÃO LUÍS/ PORTO ALEGRE 
Café da manhã no hotel e saída para visitas aos principais pontos de interesse em São Luís, passando
pela Av. Litorânea, com as praias do Caolho, Calhau, São Marcos, Ponta D'areia e em seguida parte para
o Espigão Costeiro (com o Letreiro Ilha do Amor). Após seguiremos pela Ponte José Sarney em direção à
Av. Beira Mar em contemplação à Baía de São Marcos, saindo da parte nova e entrando na São Luís
histórica.  Após tour panorâmico seguiremos para o Centro histórico,  com a Praça Dom Pedro II,  e
caminhada pelas ruas, ruelas, becos e demais pontos turísticos acompanhado com guia credenciado
que fará todas as explicações de cada local a ser visitado. Continuação ao aeroporto para embarque
com destino a Porto Alegre. Até a próxima viagem.

VOOS CONFIRMADOS (sujeitos a variação)
Companhia aérea: Latam

IDA
SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA

Porto Alegre Guarulhos 09:35 11:15

Guarulhos São Luís 13:10 16:30

VOLTA
SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA

São Luís Guarulhos 17:15 20:45

Guarulhos Porto Alegre 22:05 23:50



C O N D I Ç Õ E S    G E R A I S

O preço inclui:
 Passagem  aérea  com  Latam  nos  trechos  Porto  Alegre/São  Luís/Porto  Alegre  com  taxas  de

embarque e bagagem despachada (1 volume por pessoa com até 23kg)
 Traslados e passeios privativo para o grupo em veículos adaptados confome itinerário (micro-

ônibus, lanchas e jardineiras):
◦ Passeios aos Grandes Lençóis em Toyota 4x4 jardineira 
◦ Passeio Circuito Betânia em Santo Amaro em Toyota 4x4 jardineira 
◦ Passeio a Atins, Mandacaru e Vassouras em (Lancha voadeira e Toyota 4x4 jardineira)
◦ Passeio ao Delta saído de Tutóia em lancha voadeira
◦ City Tour em São Luís e transfer para Aeroporto em microonibus com ar 

 2 noites no Hotel Brisamar em apt standard, com café da manhã em São Luís
 4 noites na Pousada do Buriti com café da manhã em Barreirinhas
 Guia acompanhante desde Porto Alegre
 Kit viagem especial Unitur com bolsa, chapéu e etiqueta de bagagem
 Seguro Viagem

O preço não inclui:
 Refeições não citadas
 Bebidas
 Passeios opcionais

Programa completo (aéro + terrestre):
Valores por pessoa:

Parcelado no cartão de crédito: À vista (boleto ou PIX):

Em apartamento triplo (R$4.080,00): Até 10X R$408,00 R$3.875,00

Em apartamento duplo (R$4.350,00): Até 10X R$435,00 R$4.135,00

Em apartamento individual (R$5.070,00): Até 10X R$507,00 R$4.815,00

O Cancelamento da viagem está sujeito a penalidades conforme segue:
 Até 61 dias antes do início da viagem – Reembolso integral do valor pago (se o pagamento for
realizado no cartão de crédito será cobrado uma taxa administrativa no ato do reembolso).
 Entre 60 e 21 dias antes do início da viagem – perda de 40% do valor total do programa

 Entre 20 e 07 dias antes do início da viagem – perda de 60% do valor total do programa

 Menos de 07 dias antes do início da viagem – 80% do valor total do programa

 Menos de 3 dias antes – 100% de multa

https://www.unitur.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Unitur-Nacional-30K-UA.pdf

