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Santo Amaro de 20 a 22 de setembro de 2019 
 

 

Santo Amaro – Santo Amaro é um dos acessos e o mais próximo 
para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (o outro é a 
mais conhecida cidade de Barreirinhas) e é acessível através de 
veículos 4x4, Apesar do quase anonimato da cidade, a maioria do 
território dos Lençóis faz parte do município de Santo Amaro que 
detém mais da metade do território incluindo inclusive as lagoas 
maiores.    

 

     ROTEIRO DIA-A-DIA *Programação sujeita a alteração 

1° Dia: 20/09/2019 - Sexta Feira 
Saída do Hotel Sesc às 06h30, onde o grupo segue em direção a Santo Amaro do Maranhão, com 
acompanhamento de guia e previsão de chegada às 11h30, onde será realizada parada para 
almoço não incluso e Check in na Pousada Isabela. Após almoço seguiremos carro 4x4 ate aos 
Lençóis Maranhenses, Lagoa da Gaivota, Lagoa da Andorinha e Lagoa do Ribeiro. Retorno a 
pousada às 18h. Noite Livre. 
2° Dia: 21/09/2019 - Sábado 
Após café da manha seguiremos de carro 4x4 ate o povoado de Betânia onde encontraremos 
rios, dunas e lagoas. Almoço não incluso em Betânia. Retorno a pousada às 15h.  Noite Livre. 

3° Dia: 22/09/2019 - Domingo 
Após o café da manhã seguiremos em carro 4x4 para visitação a Barreira das pacas. Às 12h 
retorno a pousada para almoço não-incluso. Às 14h travessia em carro 4x4 até o ônibus para 
retorno a São Luís com previsão de chegada às 19h30. 

Incluso no pacote: 
• Hospedagem com café da manhã em apartamentos duplos;  
• Todos os passeios apresentados na programação;  
• Acompanhamento de guia; 
• Seguro de viagem; 
• Água durante a viagem; 
• Transporte Rodoviário; 

Serviços Não Inclusos: 

Todos os serviços não determinados como incluso no roteiro. 

 
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 Credito. 

Entrada: R$ 71,00                 
10 x R$ 58,00 R$ 651,00 

Público em Geral 
(Conveniados) 

1 entrada + 10 parcelas 
no Cartão de Credito 

Entrada: R$ 87,00                 
10 x R$ 63,00 R$ 717,00 

Público em Geral 
(Usuários) 

1 entrada + 10 parcelas 
Cartão de crédito. 

 Entrada: R$ 102,00                      
10 x R$ 68,00 R$ 782,00 

 


