
Passeio São José de Ribamar e Parque Aquático 

 
15/02/2020 (sábado) 

 
08h – Saída do Sesc turismo para o município de São José de Ribamar-MA, com acompanhamento de guia de turismo. 

08h40 – Previsão de chegada a São José de Ribamar e início do city tour pelos principais ponto turísticos da cidade 

(visita a Igreja de São José, gruta e imagem do santo, entre outros).  

12h – Após city tour em São de Ribamar, deslocamento do grupo ao Parque Aquático Valparaíso para almoço (incluso). 

Tarde livre para aproveitamento da estrutura de lazer do parque. 

17h – Encerramento do passeio e retorno ao Sesc Turismo.  
 

INCLUÍDO NO PACOTE: 
 

 Traslado São Luís/São José de Ribamar/São Luís; 

 Receptivo (Guia de turismo, almoço e ingressos para acesso ao Parque aquático Valparaiso)  

 Seguro turístico; 

 Água mineral na viagem; 

 

NÃO INCLUÍDO NO PACOTE 

Qualquer outro serviço turístico não estabelecido como incluso na programação supracitada.  

 
 
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 + 03 parcelas no 

cartão de crédito 

 
Entrada: R$ 38,00 

03 x R$ 30,00 

 
R$ 128,00 

PÚBlico em geral 

(Conveniados) 

1 entrada + 02 parcelas no 

cartão de crédito 

Entrada: R$ 51,00 

02 x R$ 45,00 

 
R$ 141,00 

PÚBlico em geral 

(Usuários) 

1 entrada + 02 parcelas cartão 

de crédito 

Entrada: R$ 54,00 

02 x R$ 50,00 
 

R$ 154,00 

 

 
Unidade Sesc Turismo 

Telefone (98) 3248-8305/8302 
turismosocial@ma.sesc.com.br 

São José de Ribamar é o terceiro município mais 

populoso do estado brasileiro do Maranhão. Sua 

população é de 176.008 mil habitantes segundo censo 

do IBGE em 2016. Pertence à Região Metropolitana de 

São Luís. É um dos quatro municípios que integram a 

ilha de Upaon-Açu. Situada no extremo leste da Ilha, 

de frente para a Baía de São José, dista cerca de 32 

quilômetros do centro da capital maranhense. O nome 

da cidade é em homenagem ao padroeiro do 

Maranhão. Na cidade de Ribamar encontra-se um dos 

santuários mais importantes do Norte-Nordeste. 

mailto:turismosocial@ma.sesc.com.br

