
 
 
 

LENÇÓIS MARANHENSES 

 

 

Dia 1 

Traslado de chegada e pernoite em São Luís.  

 

 

Dia 2 

Por volta de 07h00, embarque com destino a Barreirinhas com duração de 4h em boa 

estrada onde poderemos observar plantações de Babaçu e Buriti. Barreirinhas está 

localizada na margem do Rio Preguiças, sendo uma cidadezinha ainda muito pacata e 

hospitaleira. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, localizado próximo à cidade é 

uma joia rara, com magníficas dunas esculpidas pela natureza e no período de Março à 

Setembro contém centenas de lagoas formadas pelas águas da chuva que caem nessa 

época. Chegada e acomodação na Pousada. Às 14h00 iniciaremos nosso passeio em 

veículo 4x4 com travessia em balsa através de trilhas em areias brancas, lagos e 

pequenas dunas até chegarmos ao Parque dos Lençóis - APA, onde faremos caminhada 

no circuito Lagoa Azul ou circuito Lagoa da Esperança (de acordo com o período do ano), 

com banho de lagoa e contemplação do belíssimo pôr do sol nas dunas. Em seguida, no 

finalzinho da tarde, retornaremos para Barreirinhas e continuar desfrutando de um 

banho de piscina no hotel ou sair à noite pelas tranquilas ruas da cidade ou ainda 

simplesmente apreciar do alto da beira rio a calmaria das águas preguiçosas passando 

tranquilamente e saboreando uma bela pizza nos restaurantes da vila. Noite livre. 

Pernoite em Barreirinhas. 

 



 
 

 

Dia 3 

Por volta de 08h20, embarcaremos em lancha voadeira para passeio no majestoso Rio 

Preguiças, com suas águas calmas onde avistaremos em suas margens igarapés, 

mangue, buritis, pés de Juçara (açaí), tucunzeiros, além de garças e maçaricos. Faremos 

paradas nas comunidades de VASSOURAS, conhecido também como pequenos lençóis e 

local onde podemos saborear uma deliciosa água de coco, interagir com os macacos 

pregos que ali habitam, MANDACARÚ, pequeno vilarejo de pescadores onde subiremos 

160 degraus no Farol de mesmo nome para contemplar a paradisíaca visão de dunas, do 

rio e sua foz, do oceano e da  vegetação típica chegando até CABURÉ, sendo este um 

braço de dunas localizada entre o Rio e o Mar. Retorno previsto para Barreirinhas por 

volta das 15h00. Pernoite em Barreirinhas  

 

  

 

Dia 4 

Tour em 4x4 ao Canto do Atins 

Saída às 08h00 em veículo 4×4 com destino ao Canto do Atins com duração média de 

1h30 de trilhas, onde iniciaremos uma pequena caminhada para visitação nas lagoas 

formadas pela chuva. Teremos oportunidade de mergulhar em suas águas e tirar 

belíssimas fotos. Em seguida faremos uma parada para almoço no restaurante da Luzia 

ou Antônio, famosos pelo seu camarão grelhado. Após o almoço e descanso em rede. 

Retornaremos para Barreirinhas com chegada prevista as 16h30. Pernoite em 

Barreirinhas. 

 

 



 
 

 

 

Dia 5 

Embarque ás 14h00 saindo da cidade de Barreirinhas com destino a cidade de São Luís 

(duração da viagem, em média 04h00). Pernoite em São Luís . 

 

Dia 6 

Traslado de partida. 

 

 

FIM DO CIRCUITO 

 

 

Nota: Os roteiros acima podem ser operados tanto a nível de individual ou grupo. 

Podem ser “alargados” de acordo com a disponibilidade e budget dos clientes, de forma 

que também ficam mais confortáveis as visitas e menos “corridos”. 

 


