
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite a Capital Americana 

da Cultura! 

Caminhe pelas bonitas ruas do centro de São Luís e 

admire o Palácio dos Leões, construído em 1766 pelos 

franceses, o Palácio de La Ravardière (1689), e todo o 

centro histórico de São Luis, considerado Património 

Mundial da UNESCO. Considerada ainda como a 

capital americana da cultura de 2012, a cidade de São 

Luís tem ainda 3 mil edifícios deixados pelos 

portugueses que vale a pena visitar! Na cidade, 

aproveite também para ir às compras de artesanato 

ou doces no Centro de Artesanato ou na Casa das 

Tulhas. 

Vá de barco a Alcântara! 

De catamarã ou de lancha, não vai querer deixar de 

visitar Alcântara, uma pequena cidade a 53 km de São 

Luís, com traços marcadamente coloniais e muita 

história para apreciar, com predominância dos séculos 

18 e 19. A viagem de barco dura aproximadamente 

1h15.  

Destacamos os seguintes locais a visitar: Igreja do 

Carmo, Casa da Câmara e Cadeia, Casa do 

Emperador, Casa do Divino e o Pelourinho. 
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Hotéis no Maranhão! 

Se desejar ficar na cidade de São Luís aconselhamos o 5* 

“Hotel Luzeiros São Luís”, ao lado da praia de Ponta do 

Farol, o  5* “Pestana São Luís Resort Hotel”, com vista 

para a praia do Calhau, e o 4* “L’Authentique Cristal”. Se 

desejar ficar em Barreirinhas (porta de entrada para o P.N 

dos lençóis maranhenses) recomendamos 5* “Porto 

Preguiças Resort” e o 4* “ Solare Lençóis Resort” 

 

Para reservas ou informações contactar: 
Global Mundi Brazilian Tour Operator 

Phone: +55 21 2548 8052  

Skype: global.mundi 

Marc Vermeulen – (Fit & Group Director)  marc@globalmundi.com.br 

Daniel Pontes – (Executive Director) daniel@globalmundi.com.br 

 
Em Portugal: 

Maria do Carmo Camacho  
Email: mariacarmo.camacho@clix.pt Phone : 965663672 

 

Informações Úteis: 

 Temperatura média em S.Luís do Maranhão:  

Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  

27  27  27 27 27  27 27 28 28  28 28 28 

 

                  Distância São Luís de Maranhão – Barreirinhas: 252 km 

 Como chegar: São Luís do Maranhão (capital) conta com um 

aeroporto que se localiza aproximadamente a 15 km do 

centro. 

 

Visite os Lençóis Maranhenses! 

De 4x4 pela restinga, de barco pelo rio Preguiças, ou de 

avioneta, poderá visitar uma maravilha da natureza a 252km 

da cidade de São Luís: o Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses ! As suas dunas e lagoas cristalinas fazem as 

delícias dos milhares de turistas que as visitam! Durante todo 

o ano é possível visitar os lençóis maranhenses mas, como as 

lagoas se formam com a acumulação da água das chuvas, a 

falta de chuvas pode esvaziar algumas das lagoas 

dependendo do período do ano. Assim aconselhamos que 

faça a sua visita no período de Dezembro a Julho.  
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