
R O T E I R O S    N A C I O N A I S

SÃO LUIZ COM LENÇÓIS MARANHENSES - 8 dias

1º Dia - São Luiz
Apresentação no aeroporto para embarque com destino à São Luiz. Chegada, recepção e traslado ao hotel. No percurso ao hotel o guia irá informa-
lo sobre os passeios incluídos na excursão e os passeios opcionais disponíveis. Hospedagem em apto. standard com banheiro privativo. E regime de 
café da manhã.
 
2º Dia - São Luiz / Barreirinhas
Após café da manhã, traslado do hotel para o aeroporto, para embarque no vôo com destino a Barreirinhas. Duração aproximada da viagem de 40 
minutos. Traslado em toyota do aeroporto para a Pousada escolhida. Após acomodação, saída em toyota  para visita aos Lençóis Maranhenses com 
parada para banho e fotos nas Lagoas Azul e do Peixe. Retorno a pousada e pernoite.
 
3º 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. Visita ao povoado de Mandacaru, comunidade de pescadores. Subida ao Farol* 
para ampla visão da paisagem das dunas. Retorno a pousada e pernoite.
 
4º Dia - Barreirinhas
Após o café da manhã, saída em toyota para visita aos Lençóis Maranhenses com parada para banho e fotos na lagoa Bonita. Retorno à pousada e 
pernoite.
 
5º Dia - Barreirinhas
Após o café da manhã, passeio a casa da farinha e olaria onde o visitante poderá conhecer o processo de manufaturamento da farinha de mandioca 
e saber como são confeccionadas as telhas, tijolos e outras peças de barro. Almoço na Pousada (Não Incluso). Tarde Livre . Pernoite na pousada.
 
6º Dia - Barreirinhas / São Luiz
Após café da manhã, traslado para o aeroporto para embarque em aeronave com destino à São Luiz. Recepção e traslado para o hotel. Restante do 
Dialivre para atividades independentes.
 
7º Dia - São Luiz
Após o café da manhã, saída para fazermos um city tour pela parte histórica de São Luiz e pela cidade nova. Parada para compras. Retorno ao 
hotel.
 
8º Dia -  São Luiz
Café da manhã no hotel, em horário apropriado traslado para o aeroporto para embarque com destino a sua cidade de origem. FIM DE NOSSOS 
SERVIÇOS.
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