
 

 

 

 

 
Lençóis Maranhenses & Atins 

8 a 11 de agosto de 2019 

 
Lençóis Maranhenses – Barreirinhas é considerada a 
porta de entrada mais conhecida para o Parque Nacional 
dos Lençóis Maranhenses que se constitui uma região 
composta de dunas, mangues, rios e lagoas formadas 
pela água da chuva que, juntas, presenteiam os 
visitantes com um cenário único em todo o mundo. 
Atins é um vilarejo de pescadores do município de 
Barreirinhas. Se localiza na foz do rio Preguiças onde se 
encontra com o Oceano Atlântico. A vila é rodeada 
praias, dunas e lagoas de águas cristalinas que se formam durante o período chuvoso.    

 

ROTEIRO DIA-A-DIA  
*Programação sujeita a alteração 

 
Quinta–feira (08/08) 
Saída do Hotel Sesc às 7h em direção a Barreirinhas com acompanhamento de guia e previsão de 
chegada às 11h30, onde será realizada parada para almoço não incluso e check-in na Pousada do 
Buriti. Após almoço, o grupo segue com transporte 4x4 para o Parque Nacional dos Lençóis, esse 
passeio consiste em fazer visitação as lagoas dentro do Parque com caminhada e paradas para banho. 
Às 18h, o grupo retorna à cidade para jantar (não incluso) e noite livre. 

 
Sexta–feira (09/08) 
Após café da manhã, às 8h, o grupo segue em direção à Beira Rio para embarque em lancha voadeira 
para os Pequenos Lençóis, durante o passeio veremos a fauna e flora da região, fazendo três paradas:  
1ª Vassouras – Região de dunas e lagoas a beira do Rio Preguiças compõem os Pequenos Lençóis, 
parada de 30 minutos. Na região existe ponto de apoio para consumo de bebidas: água, coco gelado, 
refrigerante etc, também há presença de alguns macacos nativos da região.  
2ª Povoado de Mandacaru – povoado de pescadores a beira do Rio Preguiças, onde há o Farol das 
Preguiças com os seus 160 degraus. Do seu topo, a vista sobre os Lençóis se dá de forma panorâmica. 
Também há algumas lojas de sorvetes artesanais da localidade. 
3ª Caburé – Península de areia, composta de um lado pelo Rio Preguiças e do outro pelo Oceano 
Atlântico. Em Caburé é realizada parada para almoço (não incluso) e banho de mar e rio, além de 
passeios opcionais (não inclusos) de quadriciclo. 
Às 17h retorno para hospedagem para jantar (não incluso) e visitação noturna a Beira Rio de 
Barreirinhas. 

 
Sábado (10/08) 
Após café da manhã, às 7h30, o grupo segue em direção ao município de Atins em 4x4 com passeio a 
Lagoa Verde e Guajiru dentro do Parque Nacional com parada para banho. Após almoço (não incluso) 
às 14h será feita parada para banho de mar com retorno previsto a Barreirinhas às 17h. Noite Livre. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Domingo (11/08) 
Após café da manhã, manhã livre para descanso e aproveitamento da pousada. Às 11 horas, check out 
com saída após almoço (não incluso) às 14h com previsão de chegada às 19h em São Luís. 
  

Incluído no pacote: 
 
• Hospedagem com café da manhã em apartamentos duplos (Barreirinhas);  
• Todos os passeios apresentados na programação;  
• Acompanhamento de guia; 
• Seguro de viagem; 
• Água durante a viagem 
 
Serviços Não – Inclusos 
 
• Refeições não mencionadas, bebidas, artigos de frigobar, ligações telefônicas e lavanderia. 

 
Observação: 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. 

 
VALOR DO INVESTIMENTO POR PESSOA: 

    

CARACTERIZAÇÃO FORMA DE PAGAMENTO PARCELAMENTO VALOR TOTAL 

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

1 entrada + 10 parcelas no 
cartão de crédito 

Entrada: R$ 83,00                
10 x R$ 80,00 

R$ 883,00 

Público em Geral 
(Conveniados) 

1 entrada + 10 parcelas no 
cartão de crédito 

Entrada: R$ 102,00                 
10 x R$ 87,00 

R$ 972,00 

Público em Geral 
(Usuários) 

1 entrada + 10 parcelas no 
cartão de crédito 

Entrada: R$ 160,00                
10 x R$ 90,00 

R$ 1.060,00 

 
 

Unidade Sesc Turismo 
  Telefone (98) 3248-8305/8302 

                       turismosocial@ma.sesc.com.br 
 

 


