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NAUTICO EM RAPOSA E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR (29/06/2019) 

 
Raposa - Antiga colônia de pescadores que resguarda sua 
identidade cultural, o município de Raposa localizado a 15 
km de São Luís conquista os visitantes por sua 
simplicidade e simpatia. Além de suas belezas naturais 
que a fazem ser reconhecida como a detentora das 

“Fronhas 
Maranhenses”.  
 
São José de 
Ribamar - 
Localizado a 25 km de São Luís, o balneário de São José de 
Ribamar oferece um lindo contexto histórico religioso contendo 
a Igreja Matriz construída em 1897, os Caminhos de São José, 
esculturas que demonstram a peregrinação da família de Jesus e 
o Monumento do Padroeiro do Estado abençoando toda a 
cidade. 

 
ROTEIRO DIA-A-DIA *Programação sujeita a alteração 

As 07hs saída do Sesc Turismo – Olho d’ Agua em direção ao Município de Raposa, com 
acompanhamento de guia, para realização de passeio náutico relaxante de 2 horas e meia com 
visitação e banho na Praia deserta de Carimã e tempo livre no “corredor das rendeiras” para 
visualização da renda de bilro local. Após passeio, o grupo segue para a cidade de São José de 
Ribamar para almoço incluso (buffet livre + sobremesa) em Restaurante Local. Após almoço, será 
realizado City Tour Histórico Religioso na cidade, com visitação ao Centro Turístico, Igreja Matriz, 
Estatua do Padroeiro São José de Ribamar (32,5 metros) e píer náutico. Com retorno ao Sesc 
Turismo no final da tarde. 
Os horários de saída e visitações de alguns pontos do roteiro poderão sofrer alterações sem aviso prévio mediante condições climáticas ou 
motivos técnico-operacionais, sempre visando um melhor aproveitamento do mesmo. 
 

Incluso no pacote: 
 Traslado São Luís/São José de Ribamar/ Raposa/ São Luís. 

 Almoço com sobremesa inclusa. 

 Passeio Náutico em Raposa – Duração: 2 horas e meia com paradas para banho. 

 City Tour Histórico Religioso em São José de Ribamar. 

 Seguro turístico. 

 Água mineral no transporte. 

 Guia de Turismo. 
 

    VALOR DO INVESTIMENTO POR PESSOA: 

Trabalhadores do comércio 
de bens, serviços e turismo e 
seus dependentes.  

1 entrada + 02 parcelas no 
Cartão de Credito. 

Entrada: R$ 55,00                
02 x R$ 50,00 R$ 155,00 

Público em Geral 
(Conveniados) 

1 entrada + 02 parcelas no 
Cartão de Credito 

Entrada: R$ 61,00                 
02 x R$ 55,00 R$ 171,00 

Público em Geral (Usuários) 
1 entrada + 02 parcelas Cartão 

de crédito. 
Entrada: R$ 76,00                

02x R$ 55,00 R$ 186,00 

 


