
 

 

 

 

Chapada das Mesas 

Carolina e Riachão – 24 a 27 de outubro de 2019 
   

 

O parque nacional da Chapada das Mesas é uma área de proteção 

ambiental que abrange 160.046 hectares de Cerrado nos 

municípios de Carolina, Riachão, Estreito e Imperatriz, no centro-

sul do Maranhão. 

 
 

 
 
 

Carolina - Localizado no sul do estado, à margem direita do 
rio Tocantins. É conhecido pelas suas diversas cachoeiras. 
Carolina é o ponto de apoio para a visita ao Parque 
Nacional da Chapada das Mesas, onde se localizam 
diversas cachoeiras e canyons. 

 

              Riachão - O município se estende por 6.373 km², conta 

com 20.218 habitantes e detentor do Poço Azul, uma 

das cachoeiras com as águas mais cristalinas da 

região. 

ROTEIRO DIA-A-DIA 
*Programação sujeita a alteração 

24/10/2019 – Quinta-feira 
Inicio de embarque (0h30), para saída da Praça dos Catraieiros com acompanhamento de guia local, 
traslado em ônibus executivo com previsão de chegada às 15h em Carolina para check in na Pousada 
dos Lajes e noite livre. 
 
25/10/2019 – Sexta–feira 

Após café da manhã às 8h, saída para passeio no Complexo de Pedra Caída (ingresso incluso) com 

visitação ao Santuário de Pedra Caída com almoço (não incluso) no Complexo e tarde livre para 

passeios opcionais no Complexo, com previsão de retorno à hospedagem às 17h30. Noite Livre. 

 

Santuário de Pedra Caída- Carolina 

Cachoeiras Gêmeas - Itapecuruzinho 

Poço Azul - Riachão 



 

 

      
 
 
 
 
 

26/10/2019 – Sábado 
Após café da manhã (7h) saída para o Complexo Poço Azul (ingresso incluso) no município de 
Riachão com chegada prevista para 11h onde será feita uma parada para almoço (não incluso) e às 
13h saída para visitação das Cachoeiras do Complexo. Retorno para Carolina será realizado às 17h 
com noite livre. 
      
27/10/2018 – Domingo  
Após café da manhã às 8h, o grupo retorna a São Luís com previsão de chegada na Praça Maria 
Aragão às 22h30. 

 
      Serviços Inclusos:  

 Hospedagem com café da manhã Carolina – MA em quartos duplos; 

 Transporte Terrestre em toda a excursão – Ônibus Executiv0; 

 Todos os passeios acima descritos; 

 Guia de Turismo local para acompanhamento em toda excursão; 

 Seguro Viagem; 
 

     Serviços Não – Inclusos 
 

 Refeições não mencionadas, bebidas, artigos de frigobar, ligações telefônicas e lavanderia. 
 
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$ 100,00               
10 x R$ 89,00 

R$ 990,00 

Público em Geral 
(Conveniados) 

1 entrada + 10 parcelas no 
Cartão de Crédito 

Entrada: R$ 109,00                 
10 x R$ 98,00 

R$ 1.089,00 

Público em Geral 
(Usuários) 

1 entrada + 10 parcelas 
Cartão de Crédito. 

Entrada: R$ 118,00                
10 x R$107,00 

R$ 1.188,00 

      

O QUE LEVAR? 

Roupa e Toalha de banho (para passeios); 
Calçado confortável para caminhada; 

Protetor solar; 
Repelente; 

Medicamentos de uso pessoal. 

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

turismosocial@ma.sesc.com.br 


