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DELTA DAS AMÉRICAS – PAULINO NEVES E TUTÓIA 

De 21 a 24 de novembro de 2019 

Delta das Américas (Tutóia) – Tutóia é um município 

brasileiro do estado do Maranhão. Sua população estimada 

pelo IBGE em 2016 foi de 57.955 habitantes. Localizada na 

microrregião do Baixo Parnaíba, é composta por belas 

praias, mangues, dunas, lagos e rios.                                    

ROTEIRO DIA-A-DIA  
*Programação sujeita a alteração 

 

1° Dia: 21/11/2019 - Quinta- feira  
Saída do Hotel Sesc às 06h30 com destino a Praça Maria Aragão, de onde o grupo inicia a viagem às 07h, 
seguindo em direção a Paulino Neves, com acompanhamento de guia e previsão de chegada às 13h. O 
ônibus segue até o Barro Vermelho (o acesso já é possível) para o desembarque no estacionamento do 
restaurante onde será realizada parada para almoço (não- incluso). Após almoço, o grupo segue para o 
passeio ao Morro da Medanha. Às 17h, o grupo segue até a cidade de Tutóia para check-in na Pousada 
Jagatá para jantar não incluso e noite livre. 

2° Dia: 22/11/2019 – Sexta - feira 
Após o café da manhã, o grupo realizará o passeio de lancha no Delta Parnaíba, cemitério dos navios, 
ponta da melancieira, Ilha do Coroatá e revoada dos guarás. Parada para o almoço (não- incluso). Retorno 
a Pousada no final da tarde com noite livre.  

3° Dia: 23/11/2019 - Sábado 
Após o café da manhã, às 7h o grupo sai para o Passeio de Toyota 4x4 nas praias do Delta até os pequenos 
lençóis com balneário de Lagoinha. Parada para almoço (não- incluso) e retorno a Pousada Jagatá às 18h. 
Jantar não incluso com noite livre.  

4° Dia: 24/11/2019 - Domingo  
Manhã será livre nas dependências da Pousada Jagatá. Check-out será realizado às 11h30. Parada para 
almoço e saída às 14h para retorno a São Luís. Previsão de chegada na Praça Maria Aragão às 21h. 

      Incluído no pacote: 

 Hospedagem com café da manhã em apartamentos duplos (Tutóia);  

 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. 
 

 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$ 95,00                
10 x R$ 78,00 

R$ 875,00 

Público em Geral 
(Conveniados) 

1 entrada + 10 parcelas no 
cartão de crédito 

Entrada: R$ 109,00                 
10 x R$ 81,00 

R$ 919,00 

Público em Geral (Usuários) 1 entrada + 10 parcelas 
cartão de crédito 

Entrada: R$ 123,00                
10 x R$ 94,00 R$ 963,00 
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