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DATA 

Roteiro de Viagem 
Mar do Norte 

Brasília-DF/São Luís-MA/São José do 

Ribamar-MA/Raposa-MA/Alcantara-

MA/Barreirinhas-MA/Caldas Novas-GO 

Saída: S22/01/2022 as 07h00  

Retorno: Dia 05/02/2022 

INCLUSOS E VALOR 

10 pernoites – 02 em Brasília (Com 

café) – 04 em São Luís (Com café) – 02 
em Barreirinhas (Com café) - 02 em 

Caldas Novas (Café e Almoço) 
Ônibus DD (2 Andares) Poltronas 2x1 

Leito Máster. 
Guias em Brasília, São Luís, São José do 

Ribamar, Alcântara, Raposa e 

Barreirinhas. 
Transporte exclusivo para os passeios. 

Transporte de lancha até Alcântara. 
Transporte em veículos 4x4 nos Lencóis. 

Passeio de Lancha Voadeira. 
Lanche, água mineral e café durante 

toda a viagem. 
Cobertor Soft. 

Coordenador Minuano Viagem auxiliando 
em todo o trajeto. 

 

ITINERÁRIO 

Dia 22/01/2022 

Saída do Município de Origem rumo a Brasília com primeiro pernoite rodoviário, 

chegando à Capital Federal ao anoitecer do dia 23/01. 

Check-in em Hotel. 

Dia 24/01/2022 

City Tour na capital brasileira durante todo o dia. Conheceremos Congresso Nacional, 

Ponte JK, Praça dos 3 Poderes, dentre outros. Com guia especialista em Brasília. 

Dia 25/01/2022 
Nesta manhã as 08h00 será a nossa despedida da Capital Federal com destino a São 

Luís/MA. Primeiro pernoite rodoviário, com chegada em São Luís ao anoitecer do dia 
26/01. 

Dia 27/01/2022 

City Tour São Luís 

São Luís é a única capital brasileira fundada por franceses, invadida por holandeses 
sendo a mais lusitana de todas. Situada em uma ilha, conhecida também como Ilha de 

Upaon Açu, Ilha do Amor, Jamaica brasileira dentre outros codinomes, São Luís é 
rodeada por praias, dunas e manguezais. O seu Centro Histórico recebeu o título de 

Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 1997 e possibilita ao visitante a 
sensação de uma viagem através do tempo. São Luís possui um acervo arquitetônico 

colonial avaliado em cerca de 3 500 prédios, distribuídos por mais de 220 hectares de 
Centro Histórico, sendo o maior do Brasil e conserva muitas tradições folclóricas e uma 

cultura muito rica e diversificada. Tour pelos principais pontos turísticos do centro 

histórico de São Luís. Visita a Casa do Maranhão, Igreja da Sé, ruas, becos e casarões de 
arquitetura portuguesa. 

Dia 28/01/2022 

City Tour São José do Ribamar e Raposa 
A cidade de São José de Ribamar é conhecida pela devoção a seu santo padroeiro, São 

José. A fé e a devoção maranhense tornaram o lugar um verdadeiro santuário de grande 
tradição. Também conheceremos a pequena cidade de Raposa, situada a 30 km de São 

Luís, guarda lindas belezas naturais. O município ficou conhecido pelo seu artesanato, 
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Valor por pessoa de R$ 3.990,00 

parcelado em 18x (18x R$ 221,67) com 

compra programada através de boletos 

bancários. Primeiro boleto para o dia 
10/07/2020 ou conforme a quantia de 

meses que faltam para o início da 
viagem. Se for compra por Cartão de 

Crédito em 12x (12x R$ 332,50) a 

partir do momento da inscrição ou 
conforme os meses para o início da 

viagem. 
Obs.: Para que a viagem aconteça 

necessitamos um mínimo de 25 
passageiros. A partir do momento da 

compra em caso de desistência o 

passageiro deverá vender seu pacote. 
Reservamos-nos o direito de alterar a 

ordem do itinerário para o melhor 
andamento da viagem. 

 

 

 

 

pelo sabor dos seus peixes comercializados nos bares e restaurantes do povoado e pela 

beleza de suas praias desertas. 

 Dia 29/01/2022 

City Tour Alcântara 

Cidade colonial cercada por praias e ilhas desertas. Orgulha-se de ser a primeira cidade 

histórica amazônica reconhecida como Patrimônio Nacional pelo IPHAN. 

O estilo colonial de seu importante conjunto arquitetônico reflete uma história de 

imponência, quando Alcântara era habitada por ricos barões. Suas principais atrações 

podem ser visitadas a pé (ou se preferir de carro) em bucólicos passeios pelas ruas 

calçadas de pedra do seu Centro Histórico, passando pela Praça da Matriz, visitando a 

Casa de Câmara e Cadeia, o Museu Histórico e Artístico de Alcântara, a Casa do Divino e 

as igrejas coloniais. 

Dia 30/01/2022 

Check-Out no hotel em São Luís as 07h00 e logo após sairemos rumo ao Município de 

Barreirinhas/MA.  

Lençóis Maranhenses 

Passeio na chegada a Barreirinhas 

Barreirinhas está localizada na margem do Rio Preguiças, sendo uma cidadezinha ainda 

muito pacata e hospitaleira. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, localizado 

próximo à cidade, com magníficas dunas esculpidas pela natureza onde há centenas de 

lagoas formadas pelas águas da chuva. Iniciaremos nosso passeio em veículo 4×4 até 

chegarmos aos Grandes Lençóis, onde faremos caminhada no circuito Lagoa Azul ou 

circuito Lagoa da Esperança, com banho de lagoa e contemplação do belíssimo por do 

sol nas dunas em seguida no finalzinho da tarde retornaremos para Barreirinhas, sair a 

noite pelas tranquilas ruas da cidade ou ainda simplesmente apreciar do alto da beira 

rio a calmaria das águas passando tranquilamente saboreando uma bela pizza nos 

restaurantes da vila. Pernoite. 

Dia 31/01/2022 

Por volta de 08h30, embarcaremos em lancha voadeira para passeio no Rio Preguiças, 

com suas águas calmas onde avistaremos em suas margens igarapés, mangue, 

buritizais, pés de Juçara (açaí), além de garças e maçaricos. Faremos paradas nas 

comunidades de VASSOURAS, conhecido também como pequenos lençóis e local onde 

podemos saborear uma deliciosa água de coco (não incluso), interagir com os macacos 
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pregos que ali habitam, MANDACARÚ, pequeno vilarejo de pescadores onde visitaremos o 

Farol Preguiças com 35 m de altura e 160 degraus, para contemplar a paradisíaca visão 

de dunas, do rio e sua foz, do oceano e da vegetação típica, chegando até CABURÉ, sendo 

este um braço de dunas localizada entre o Rio e o Mar. Retorno previsto para 

Barreirinhas por volta das 15h00. 

Dia 01/02/2022 

Check-Out com saída do hotel às 08h00 da manhã, com primeiro pernoite rodoviário 

rumo a Caldas Novas/GO aonde chegaremos ao fim da tarde do dia 02/02, para duas 

diárias de hotel usufruindo de toda a infraestrutura do Lacqua DiRoma, principalmente 

das piscinas de água termais. 

Dia 03/02/2022 

Dia livre no Lacqua DiRoma. 

Dia 04/02/2022 

As 09h00 da manhã daremos início à viagem ao destino final chegando ao anoitecer do 

dia 05/02/2022 e fim de nossos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


