
           
                                                                                                                                                     

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 / BARREIRINHAS (CIRCUITO LAGOA BONITA) 

Por volta das 07h da manhã, sairemos com destino a Barreirinhas em traslado compartilhado por 

via terrestre (260 km, aproximadamente 4 horas, por estrada de asfalto). Parada para um café ou 

lanche (não incluso) na cidade de Morros. Chegada em Barreirinhas e acomodação na pousada 

escolhida. Na parte da tarde, às 14h, saída para passeio, em veículo 4x4 (tipo jardineira) que nos 

conduzirá até uma das balsas para travessia pelo Rio Preguiças que dá acesso ao Parque Nacional 

dos Lençóis Maranhenses (PNLM), o parque possui aproximadamente 155 mil hectares. 
 

O percurso da trilha dura em média 01h, mais extenso do que o do Circuito Lagoa Azul, porém não 

menos fantástico. Em frente as Dunas há pontos de apoio onde os carros ficarão estacionados, 

junto com o guia,  iniciaremos uma subida de 20m para termos acesso à Lagoa Bonita, logo no 

início da caminhada. Após essa subida seu cansaço não mais existirá, pois ficará impressionado 

com tanta beleza. Tempo livre para banho de sol e de lagoa. Retorno para a pousada no final da 

tarde e noite livre. 



3º DIA – BARREIRINHAS (PASSEIO PELO RIO PREGUIÇAS: VASSOURAS / MANDACARU / CABURÉ) 

Pela manhã, saída em Lancha voadeira pelo Rio Preguiças em direção a Península de Caburé 

situada entre o Rio Preguiças e o Oceano Atlântico, antes passamos pela vegetação constituída de 

palmeiras e mangues em suas margens. A nossa primeira parada é em Vassouras (Pequenos 

Lençóis). Lá, poderemos provar a água de coco local, além de termos oportunidade de ver os 

macacos pregos que habitam o mangue que fica ao lado da Praia. Seguiremos rio abaixo até o 

povoado de Mandacaru onde está localizado o Farol das Preguiças (em manutenção). Após a visita 

ao farol, a lancha seguirá até a Praia do Caburé, onde haverá parada para almoço (não incluso). 

Após descanso nas redes, seguimos de volta a Barreirinhas por volta das 15h. Noite livre. 

 

4º DIA – BARREIRINHAS (ATINS / CANTO DO ATINS)  

Após o café da manhã, saída do hotel em veículo 4×4 em direção ao Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses. É necessário atravessar o Rio Preguiças por uma balsa para acessar a trilha que nos 

leva até o Povoado de Atins. Durante a viagem deslumbramos os pequenos vilarejos com seus 

moradores e sua vida simples e pacata em meio natureza. Também deslumbramos parte da 

Morraria, nome dados pelos mais antigos moradores de Barreirinhas a esse maravilhoso 

monumento natural de imensas dunas. Ao chegarmos em Atins, desfrutamos desta pitoresca vila 

de pescadores, a Foz do Rio e Preguiças e a maravilhosa Praia de Atins que é praticamente deserta. 

Depois percorremos em meio a vila para pegarmos a trilha que nos leva ao Canto do Atins. Esse 

lugar abençoado é localizado entre o mar e as dunas dos Lençóis Maranhenses e possui dois 

restaurantes famosos: o Restaurante da Luzia e o Restaurante do Sr Antonio. Essa fama se deve ao 

delicioso camarão grelhado servido por eles. Receita de família, onde o segredo é o tempero que é 

guardado a sete chaves. Além do camarão existem outras opções para refeição. Depois de visitar o 

Canto do Atins seguimos de carro até o ponto que o ICMBio nos permite, desse ponto em diante 

continuamos na caminhada até as lagoas da região na época cheia. Depois de desfrutarmos do 

banho refrescante, voltamos ao Canto onde fazemos refeição do almoço (não incluso). Após a 

refeição fazemos uma pausa para descanso para então retornarmos. Chegada em Barreirinhas por 

volta das 17h. 

 

5º DIA – BARREIRINHAS (CIRCUITO LAGOA AZUL) / SÃO LUÍS 

Após o café da manhã, saída de Barreirinhas em veículo 4×4 que nos conduzirá até o ponto onde 

é feita a travessia em balsa que dá acesso ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses . O 

percurso da trilha dura em média 45 minutos. Aos pés das morrarias, descemos do veículo e 

iniciamos uma caminhada de aproximadamente 15 minutos até a Lagoa Azul, onde curtiremos um 

delicioso banho.  Seguindo a pé, numa caminhada de aproximadamente 20 minutos, chegaremos à 

lagoa do Peixe (Lagoa Perene). Tempo livre para banho de sol e de lagoa. Retorno e chegada em 

Barreirinhas por volta das 13h30. Tempo livre para almoço (não incluído). Entre 16h e  17h, saída no 



traslado compartilhado com destino ao hotel em São Luís, por estrada de asfalto, com chegada 

prevista para 22h.  

 

5º DIA - SÃO LUÍS / RIO DE JANEIRO 

Em horário a ser combinado, traslado ao aeroporto de São Luís para embarque com destino ao Rio 

de Janeiro. Fim dos nossos serviços. 

 

IMPORTANTE: 

NOTA I: 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.  
 

NOTA II: O check in é às 14h em todos os hotéis/pousadas/resorts em Barreirinhas. 
 

 

NOTA III: O check out dos hotéis em Barreirinhas é às 12h. Portanto, no último dia de estadia, o 

check out é feito no horário determinado pelo hotel, as malas ficam na recepção à espera do 

traslado para São Luís e os clientes ficam acomodados nas áreas de vivência do hotel. 
 


