
           
                                                                                                                                                     

1º DIA - RIO DE JANEIRO / SÃO LUÍS  

Apresentação no aeroporto para embarque com destino a São Luís. Chegada, recepção e traslado 

para o hotel escolhido. Dia livre para conhecer os principais pontos turísticos da cidade, intitulada 

Patrimônio da Humanidade, com seus belos casarões, ladeiras e becos.  

*Opcional (não incluído): City Tour em São Luís (3h de duração) - consulte-nos 

Itinerário: Saída do hotel em veículo climatizado e panorâmico pela parte nova da cidade até o 

ponto de parada no centro histórico. Desembarque e início de caminhada leve pela cidade velha 

visitando os principais pontos contemplados neste roteiro. Retorno ao hotel. 

  

2º DIA – SÃO LUÍS / SANGUE / SANTO AMARO (CIRCUITO LAGOA DA GAIVOTA) 

Após o café da manhã, sairemos com destino a Sangue, que dista 200km de São Luís. A viagem, 

em asfalto, terá uma duração de 3h, aproximadamente. Ao chegarmos em Sangue, tomaremos 

uma 4x4 para continuar a viagem até Santo Amaro. Seremos recebidos pelo Rio Alegre, que abraça 

a cidade juntamente com os coqueirais e as dunas. Após o check in e almoço (não incluso), visita 

em 4x4 jardineira à Lagoa da Gaivota, passando pela região de lagos e campos. Subiremos a pé a 

duna que nos dará uma visão dos Lençóis. Vale uma caminhada pelas dunas e um mergulho nas 

águas translúcidas aguardando o pôr do sol.  

 

3º DIA – SANTO AMARO (CIRCUITO RANCHARIA) 

Saída por volta das 09hs da pousada em Santo Amaro e trilha em direção ao Parque Nacional. 

Uma boa parte da trilha é feita por cima das dunas e próximo as lagoas, uma vez que Santo Amaro 

fica bem próximo do acesso ao PNLM e nos proporciona belos cenários. Seguimos por trilha na 

vegetação, chegada na comunidade e tempo livre para banho e fotos na Lagoa Rancharia. Há um 



rústico restaurante local onde é servido o almoço (não incluso) a base de frutos do mar. Após o pôr 

do sol retorno a Santo Amaro. Noite livre pela cidade.  

 

4º DIA – SANTO AMARO (CIRCUITO LAGOAS DA BETÂNIA) 

Café da manhã e saída por volta das 09hs em veículo 4×4 (jardineira). Começaremos o trajeto 

rumo ao povoado de Betânia, uma comunidade localizada dentro do Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses dividida pelo Rio Alegre; de um lado vegetação e de outro, dunas e lagoas. Durante 

o trajeto, serão feitas algumas paradas nas diversas lagoas como a Lagoa do Junco, Lagoa da 

Passarela e Lagoa da Piscina onde será possível se refrescar com um bom banho e tirar ótimas 

fotos. O percurso continua rumo à comunidade de Betânia onde, após a travessia do Rio Alegre em 

uma pequena embarcação (R$10,00 valor à parte), será possível saborear comidas típicas 

preparadas pelos próprios moradores que abrem suas portas para proporcionar o melhor da 

culinária local. Após o almoço, será possível descansar nos redários do restaurante a apreciar a vista 

do local. Logo após, seguiremos de volta rumo Santo Amaro com paradas nas lagoas onde 

poderemos apreciar o pôr do sol das dunas mais altas dos Lençóis. Retorno a pousada em Santo 

Amaro. 

 

5º DIA – SANTO AMARO (CIRCUITO LAGOA DA AMÉRICA) / SÃO LUÍS 

Café da manhã. Por volta das 09h, traslado pousada em Santo Amaro/Porto de Santo Amaro e 

embarque em lancha voadeira por 15 minutos pelo Lago da Jangada, um afluente do Rio Alegre. 

Depois seguimos pequena trilha de vegetação nativa até a Lagoa da América, chegada na lagoa e 

tempo livre para banho e fotos. Na lagoa não há ponto de apoio para se proteger do sol, então é 

necessário bastante protetor solar e roupas de proteção contra o sol. Caminhada de volta até a 

lancha e retorno à Santo Amaro. Chegada na pousada por volta de 12h30. Tempo livre para 

almoço (não incluído). Às 15h, saída com destino a São Luís via terrestre (230km em aprox. 03h30 

de viagem). Acomodação no hotel e noite livre. 

 

6º DIA - SÃO LUÍS / RIO DE JANEIRO 

Café da manhã. Em horário a ser combinado, traslado ao aeroporto de São Luís para embarque 

com destino ao Rio de Janeiro. Fim dos nossos serviços. 

 

IMPORTANTE: 

A programação acima pode sofrer alterações devido a fatores climáticos, de acesso, ou outros que 

a equipe local julgue poder interferir na segurança ou bem estar dos clientes.  
 


