ROTEIRO:
1º dia - 10 janeiro (terça) F O R T A L E Z A
/
BARREIRINHAS
Comparecimento em local a
combinar às 06:30 horas para
embarque em micro-ônibus com
destino Barreirinhas. Durante o
percurso faremos paradas para
lanche e almoço. Chegada,
acomodação em pousada.
2º dia – 11 janeiro (quarta) –
B A R R E I R I N H A S /
VASSOURAS / MANDACARÚ
/ CABURÉ / BARREIRINHAS
Café da manhã e as 08:20 horas,
saída para passeio em lancha
voadeira sobre o rio Preguiças
com destino a Caburé. O percurso
é cheio de belas paisagens para
que o mesmo não saia de sua
memória. Durante o passeio há 2
(duas) paradas, a primeira em
Vassouras para visita a conhecida
Ilha dos macacos e as dunas de
areias douradas existentes no
local. Lá ﬁcarão em média por
20min. A segunda parada acontece
em Mandacaru, para visita ao
Farol da Preguiça, onde o preparo
físico será posto a prova, para
subida de 160 degraus. Esforço
recompensado ao visualizar parte
da região do alto do farol.
Permanência em Mandacaru de 20
min. Em seguida partem para
parada ﬁnal, Caburé (península
de terra que separa o rio do mar),

onde poderão conhecer as praias
locais e degustar as maravilhas da
culinária regional. Retorno a
pousada para acomodação. Noite
livre.
3º dia – 12 janeiro (quinta) –
BARREIRINHA / ATINS /
BARREIRINHAS
Café da manhã e saída as 8:20
horas em veículo 4×4 jardineira
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 há pequenos vilarejos com
seus moradores e sua vida simples
e pacata em meio à natureza.
Também vemos parte da Morraria
(monumento natural de imensas
dunas). Ao chegarmos a Atins,
desfrutamos essa pitoresca vila de
pescadores, a Foz do Rio
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. Após, seguimos de
carro até o ponto de desembarque
permitido pelo ICMBio, desse
ponto em diante continuamos em
caminhada até as Lagoas. Depois
de desfrutarmos o banho
refrescante nas lagoas do local

voltamos ao Canto do Atins, com a
parada para almoço (não incluso).
Após a refeição fazemos uma
pausa para descanso para então
retornarmos a Barreirinhas para
hospedagem. Noite livre.
4º dia – 13 janeiro (sexta) –
B A R R E I R I N H A S /
F L U T U A Ç Ã O R I O
FORMIGA/ BARREIRINHA
Café da manhã. Dia livre,
sugerimos passeio opcional
Flutuação Rio Formiga. O
passeio consiste na ﬂutuação em
bóia, acompanhados de guia local,
sobre o rio Formiga no povoado
Cardosa. O percurso até Cardosa
é realizado parte em estrada de
asfalto e maior parte em estrada de
terra em toyota jardineira 4x4. O
percurso até Cardosa dura em
média 1h. Após chegada em
Cardosa o guia conduzirá o grupo
até o início do percurso do passeio
sobre o rio Formiga, a descida do
rio dura em média 1h. Chegando
ao ﬁnal do percurso a toyota estará
aguardando o grupo para retorno a
Barreirinhas. Às13:00h – Chegada
em Barreirinhas. Hospedagem.
Noite livre.
5º dia – 14 janeiro (sábado) –
B A R R E I R I N H A S /
FORTALEZA
Café da manhã e procedimentos de
embarque de retorno para
Fortaleza.

Serviços Incluídos:
- Micro-ônibus para traslados,
mencionados no roteiro;
- 04 diárias de hospedagem em
hotel turística, com café da manhã
em apartamento para 02 (duas)
pessoas; para quarto individual,
terá acréscimo no valor;
- Taxas hoteleira;
- Entradas, traslados e passeios
mencionados no roteiro;
- Guia local para realizar passeios
em veículo 4x4 jardineira;
- Representante da Plutarco
Turismo acompanhando o grupo
durante a viagem;
- Kit viagem (mochila + 1 etiqueta
de mala + porta documentos);
- Seguro viagem até 80 anos (com
cobertura para covid).
(Obs.: Para passageiros acima de
80 anos de idade terá que pagar
valor adicional do seguro viagem).
Serviços não incluídos:
Pernoites e refeições que excedam
o estabelecido no programa;
Gorjetas a guia e motorista;
Passeios opcionais; Maleteiro no
hotel; Multa por excesso de
bagagem; Bebidas e refeições não
mencionadas no roteiro; Extras de
caráter pessoal (telefonemas,
t á x i s , f r i g o b a r, i n t e r n e t ,
lavanderia, etc); Tudo quanto não
esteja, expressamente
mencionados como incluído no
programa.

IMPRESSO EM MARÇO DE / 2022

VALOR DA EXCURSÃO : PARTE TERRESTRE – POR PESSOA:
EM QUARTO DUPLO ................................... R$ 3.087,00
EM QUARTO TRIPLO .................................. R$ 3.033,00
(Preço calculado para um grupo mínimo de 15 passageiros viajando juntos). Vagas limitadas.
Obs.: a viagem deverá estar quitada no máximo até 20 dias antes do embarque.

FORMA DE PAGAMENTO:
DUPLO: 9 x R$ 343,00 (de abril a dezembro/2022).
TRIPLO: 9 x R$ 337,00 (de abril a dezembro/2022).).
Dados bancários: Plutarco Turismo Ltda - CHAVE PIX: 03.950.651/0001-30
Banco do Brasil: Agência: 3473-8 / Conta corrente: 18.765-8
Banco Santander: Agência: 1584 / Conta corrente: 13.001005-2

De: 10 a 14 de janeiro de 2023
O Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses é uma área protegida
na costa atlântica norte do Brasil. É
conhecido pela sua vasta
paisagem desértica de grandes
dunas de areia branca e pelas
lagoas sazonais de água da chuva.
A Lagoa Azul e a Lagoa Bonita são
duas das maiores lagoas. O
ecossistema diversiﬁcado do
parque inclui pântanos de mangais.
As cidades vizinhas de Barreirinhas
e Santo Amaro do Maranhão
servem de porta de entrada para o
parque.

TAXA DE INSCRIÇÃO / ADESÃO: A taxa de inscrição/adesão é de R$ 400,00
(Quatrocentos reais), que está inserida no valor total da viagem e em caso de desistência
por parte do passageiro, a referida taxa não será restituída em nenhuma hipótese ao
passageiro, porque será utilizada para ressarcimento de despesas administrativas e/ou
caução para operadora terrestre.
PREÇO SUJEITO A ALTERAÇÃO, SEM PRÉVIO AVISO: O preço do programa
constante neste folheto foi calculado por ocasião de sua cotização (Abril/2023). Estão, por
conseguinte, sujeitos a alterações de preços e disponibilidade.
PASSAGEIROS COMPARTILHANDO APTO: As reservas de passageiros isolados
para ocupação de apartamento compartilhado serão aceitas condicionalmente. Se, a
qualquer tempo, não for possível conseguir companhia ou o passageiro quiser ﬁcar sozinho
no apartamento, deverá pagar um valor adicional para a ocupação de um apartamento
individual.
CONDIÇÕES GERAIS: O ato de Inscrição para participação no presente programa de
viagem, implica automaticamente na adesão do participante às condições gerais e
especíﬁcas que constam no Contrato de Viagem.
Observações:
a) Data de embarque da viagem sujeita a alterações.
b) As visitas poderão ser invertidas de dias e de sequência sem prejudicar a programação.
c) A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no receptivo dia a dia, ou seja,
poderá ser alterada a critério do guia/receptivo local.
d) Check-in no hotel após 14:00 horas e check-out até 11:00 horas.
e) Suplemento para quarto individual = R$ 530,00 (sujeito a disponibilidade).
f) Criança de 2 a 6 anos de idade, acompanhada de 2 adultos paga 90% do valor da
viagem.

Informações e inscrições:
Zilda Plutarco: (85) 3265-3277 / 9.8879-3555
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