A ROTA DAS EMOÇÕES
UM ESPETÁCULO DA NATUREZA EM NOSSO PAÍS!
UMA REGIÃO CONSIDERADA UMA DAS MAIS BONITAS DO
MUNDO
Saída 22 de Setembro | 08 noites
Grupo com guia brasileiro acompanhante

SAÍDA 28 DE AGOSTO 2019

ROTA DAS EMOÇÕES – JERICOACOARA, DELTA E LENÇÓIS
UMA IMPRESSIONANTE VIAGEM POR UMA DAS MAIS SINGULARES REGIÕES
DO PLANETA.
PAISAGENS FANTÁSTICAS TAIS COMO O “DESERTO” BRASILEIRO, REPLETO
DE LAGOAS CRISTALINAS, O ÚNICO DELTA EM MAR ABERTO DAS AMÉRICAS
E UMA DAS PRAIAS MAIS BONITAS DO MUNDO.
TRÊS ESTADOS BRASILEIROS, REUNINDO EM UM PROGRAMA MUITA
AVENTURA E GASTRONOMIA
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DESTAQUES INCLUÍDOS:

✓ Três estados brasileiros – Maranhão, Piauí e Ceará
✓ Passeio aos Grandes Lençóis Maranhenses com visita às Lagoas Azul e do Peixes
✓ Passeio de lancha voadeira pelo rio Preguiças
✓ Passeio ao Delta do Parnaíba com Revoada dos Guarás
✓ Tour panorâmico por Camocim, Ilha do Amor e Tatajuba
✓ Passeio off road à Lagoa Paraíso e caminhada à Pedra Furada
✓ 2 noites em Fortaleza

DIA A DIA
22 de setembro de 2020 – Terça-feira
RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO – SÃO LUÍS, MARANHÃO
Apresentação nos aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo para embarque com destino
à São Luís. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem em São Luís.
23 de setembro de 2020 – Quarta-Feira
SÃO LUÍS - BARREIRINHAS, MARANHÃO
Café da manhã no hotel. Em seguida embarcaremos em micro-ônibus rumo a
Barreirinhas nos Lençóis Maranhenses, em percurso com duração de 4 horas
aproximadamente. Chegada ao hotel em Barreirinhas e acomodação.
Na parte da tarde faremos um passeio incluído ao impressionante Parque Nacional
dos Lençóis Maranhenses. A bordo do 4x4 (jardineira) atravessaremos de balsa o Rio
Preguiças e tomaremos as trilhas de areia por aproximadamente 40 minutos até a
entrada do parque. Visitaremos as lagoas Azul e dos Peixes e suas águas incrivelmente
cristalinas, um convite irresistível para um mergulho.
Antes de retornarmos a pousada, vivenciaremos o pôr-do-sol nos Lençóis Maranhenses,
uma das mais marcantes experiências que a natureza pode nos proporcionar.
Hospedagem em Barreirinhas.
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24 de setembro de 2020 – Quinta-Feira
BARREIRINHAS – ATINS, MARANHÃO
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para passeio incluído onde seremos
conduzidos até o porto para embarcarmos nas rápidas lanchas voadeiras pelo Rio
Preguiças até a Praia de Caburé. No caminho, palmeiras e mangues são o lar de
pássaros, répteis e mamíferos. A primeira parada será no povoado Vassouras, um dos
muitos pontos onde as dunas dos Pequenos Lençóis encontram o Rio Preguiças.
Macacos pregos e papagaios fazem a festa dos turistas que param para se refrescarem
com bebidas geladas servidas às sombras das barracas. Seguimos na voadeira até o
farol do Mandacaru, no povoado de mesmo nome, que no alto de seus oito andares
revelará em 360 graus toda a exuberância do local. Seguiremos até a vila de Caburé
com suas pousadas e restaurantes rústicos, onde almoçaremos (almoço não incluído).
Em seguida atravessaremos o Preguiças até o povoado de Atins. Hospedagem em Atins.
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25 de setembro de 2020 – Sexta-feira
ATINS – CABURÉ, MARANHÃO - PARNAÍBA, PIAUÍ
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para passeio incluído onde
atravessaremos em lancha o Rio Preguiças e nos despediremos dos Lençóis a bordo de
possantes 4x4. Praias desertas, campos e dunas compõem a paisagem neste trecho.
Passaremos por Paulino Neves que exibe suas ruas de areia branca e sua ponte de
madeira sobre o Rio Novo. Seguiremos então pelos 110 km de asfalto até Parnaíba
cruzando a divisa do Piauí com o Maranhão, onde está localizada a Ponte do Jandira
sobre o Rio Parnaíba. Com 640 m de extensão, esta ponte nos dá uma belíssima
paisagem. À tarde seguiremos até o Porto de Tatus onde embarcaremos em lancha
rápida pelo majestoso labirinto de ilhas do Delta do Parnaíba rumo a Baía do Caju e
Ilha do Guarás. Durante o passeio há uma parada no Morro do Meio para uma rápida
caminhada sobre as gigantescas dunas da Baía do Caju e um mergulho nas águas do
Parnaíba.
Os guarás com sua plumagem de vermelho vivo poderão ser vistos às centenas
enquanto se empoleiram ao pôr-do-sol num raro e inesquecível espetáculo.
Retornaremos ao Porto de Tatus, de onde seguiremos por quinze minutos até o hotel.
Hospedagem no Parnaíba.

26 de setembro de 2020 – Sábado
PARNAÍBA, MARANHÃO – JERICOACOARA, CEARÁ
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída em passeio incluído rumo a Jericoacoara
pelos 130 km aproximadamente de asfalto até a balsa, na foz do Rio Coreaú em
Camocim para então atravessarmos até as brancas dunas e as carnaúbas da Ilha do
Amor. O 4x4 seguirá pela beira-mar até a praia de Tatajuba. Em Lago Grande nos
deliciaremos com as redinhas na água e com o curioso “cardápio ao vivo” do
restaurante do Didi. A segunda travessia em balsa ocorrerá na Praia de Guriú, com seu
canal de águas verdes e o cemitério de árvores de mangue. Seguiremos a beira-mar
até Jericoacoara a tempo de apreciar o pôr-do-sol na famosa duna de mesmo nome,
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ritual diário dos moradores e visitantes do lugar. O pernoite em Jericoacoara dará
chance de apreciarmos a vida noturna da vila, seus restaurantes, lojas e bares.
Hospedagem em Jericoacoara.
27 de setembro de 2020 – Domingo
JERICOACOARA, CEARÁ
Café da manhã no hotel. Pela manhã passeio incluído em um tour off-road às
Lagoas Paraíso. O colorido vibrante do lugar remete aos paraísos caribenhos: areia fina
e extremamente branca se confunde com o verde da vegetação rasteira e dos coqueiros
que por sua vez emolduram o azul turquesa da água cristalina. Excelente estrutura de
bares e restaurantes. Após uma caminhada de 15 minutos a partir da Duna do Serrote,
conheceremos a Pedra Furada, cartão postal cearense. Hospedagem em Jericoacoara.

28 de setembro de 2020 – Segunda-feira
JERICOACOARA – FORTALEZA, CEARÁ
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em veículos 4X4, pela estrada (o que nos
dará maior conforto) em direção à Fortaleza. Chegada e acomodação no hotel. Tarde
livre. Hospedagem em Fortaleza.
29 de setembro de 2020 – Terça-feira
FORTALEZA, CEARÁ
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para passeio incluído fazendo um city
tour até Cumbuco. No City Tour panorâmico em Fortaleza, visualizaremos: as praias
que compõem a Orla da Capital, estátua de Iracema, bairro Aldeota, Mausoléu do expresidente Castelo Branco, Catedral da Sé, Forte de N. Sra. De Assunção, Centro de
Turismo (antiga Cadeia Pública). Na sequência, seguiremos para a Praia do Cumbuco
que, fica localizada no litoral oeste (a aprox. 37 Km de Fortaleza), no município de
Caucaia. Esta antiga colônia de pescadores surpreende presenteia seus visitantes com
uma paisagem repleta de verdes coqueirais e lagoas que surgem em meio às dunas,
entre elas: a Lagoa do Parnamirim, parada para fotos e um refrescante banho.
Retorno ao hotel em Fortaleza. Duração: 5 horas aprox. Tarde livre. Hospedagem em
Fortaleza.
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30 de setembro de 2020 – Quarta-Feira
FORTALEZA, CEARÁ – RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para aeroporto para embarque
com dstiono ao Rio de Janeiro ou São Paulo.

VALOR DA PARTE TERRESTRE
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: R$ 9.690,00
Entrada de R$ 2.590,00
10 parcelas mensais: R$ 710 ,00
TAXAS
Taxa de turismo: R$ 140,00 (sujeito a alteração)
SUPLEMENTOS
Suplemento viajando individual: R$ 4.690 ,00

VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS:

Sujeitos à alteração

Cia Aérea: LATAM
Taxa de Emissão: R$ 150,00
Consulte o valor da tarifa aérea
com seu vendedor
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Saída do Rio de Janeiro

LATAM 3578

22/09

Rio de janeiro/São Paulo

09:10

10:15

LATAM 3530

22/09

São Paulo/São Luís

13:10

16:30

LATAM 3815

30/09

Fortaleza/São Paulo

17:15

20:50

LATAM 3181

30/09

São Paulo/Rio de Janeiro

23:20

00:20

LATAM 3530

22/09

São Paulo/São Luís

13:10

16:30

LATAM 3815

30/09

Fortaleza/São Paulo

17:15

20:50

Saída de São Paulo

O PROGRAMA INCLUI
• Traslados de chegada e saída para os voos sugeridos pela Transeuropa(caso o passageiro
esteja viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade) ;
• 01 noite de hotel em São Luís com café da manhã em apartamento duplo;
• 01 noite de hotel em Barreirinhas com café da manhã em apartamento duplo;
• 01 noite de hotel em Atins com café da manhã em apartamento duplo;
• 01 noite de hotel no Parnaíba com café da manhã em apartamento duplo;
• 02 noites de hotel em Jericoacoara com café da manhã em apartamento duplo;
• 02 noites de hotel em Fortaleza com café da manhã em apartamento duplo;
• Todos os trajetos mencionados no programa;
• Passeio de jardineira aos Grandes Lençóis Maranhenses com visita às lagoas;
• Passeio de lancha voadeira pelo rio Preguiças;
• Lancha rápida no trajeto Atins / Caburé;
• Veículo 4x4 climatizado no trajeto Caburé / Parnaíba;
• Passeio ao Delta do Parnaíba;
• Veículo 4x4 climatizado no trajeto Parnaíba / Jericoacoara;
• Tour panorâmico por Camocim, Ilha do Amor e Tatajuba;
• Passeio off road às lagoas Paraiso e caminhada à Pedra Furada;
• Veículo 4x4 climatizado no trajeto Jericoacoara / Fortaleza;
• City tour em Cumbuco;
• Kit de viagem Transeuropa;
• Acompanhamento de guia brasileiro durante todo o trajeto desde a saída do Brasil
(mínimo de 15 passageiros).

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Refeições e bebidas;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc.;
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• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries etc.;
• Taxas e impostos hoteleiros locais;
• Seguro de viagem e de cancelamento de viagem;
• Qualquer item não mencionado como incluso.
HOTÉIS PREVISTOS

sujeitos à alteração por similares da mesma categoria

São Luís

Hotel Luzeiros

Rua João Pereira Damasceno, 2, Ponta do farol,
São Luís, CEP 65077-630, Brasil –

Barreirinhas

Porto Preguiças Resort

Estrada do Carnaubal, s/n, Barreirinhas, CEP
65590-000, Brasil –

Atins

Atins Charme Chalés

Rua da Alegria, s/n, Atins, CEP 65590-000,
Brasil –

Parnaíba

Casa de St Antônio Hotel Boutique

Praça Santo Antônio, 988, Parnaíba, CEP 64200361, Brasil

Jericoacoara

Pousada Vila Kalango

Rua das Dunas,30, Jericoacoara, CEP 62598000, Brasil –

Fortaleza

Seara Praia Hotel

Av. Beira Mar, 3080, Meireles, Fortaleza, CEP
60165121, Brasil –

TEMPERATURA
Maranhão

Mín:25 °C e Máx:33 °C

Piauí

Mín:25 °C e Máx:33 °C

Ceará

Mín:24 °C e Máx:31 °C

FORMA DE PAGAMENTO:
Parte Terrestre
Entrada de R$ 2.590,00 e o saldo em 10 parcelas mensais de R$ 710,00 sem juros nos cartões
VISA/MASTER (sujeito à aprovação).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Documento de identidade RG ou CNH.
Recomendamos a vacina de febre amarela embora não seja exigida para este roteiro.
SEGURO DE VIAGEM E DE CANCELAMENTO DE VIAGEM
Sugerimos que no ato da contratação do programa/viagem, seja adquirido o seguro viagem obrigatório
que já consta o seguro de cancelamento de viagem. (verifique a apólice). Importante ressaltar que o
seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato da compra
do pacote de viagem. Consulte o seu agente de viagem.
IMPORTANTE
Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea
e terrestre, mas para apresentar nossos programas com maior transparência estamos desvinculando os
valores de parte aérea e parte terrestre. Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de
utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou utilizar seu programa
de milhagem.

Transeuropa Operadora | www.transeuropa.com.br

VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS /BAGAGENS
A regra de bagagem despachada para esta viagem é de uma mala de até 15kg por passageiro,
independente da regra da Cia aérea e da classe comprada pelo passageiro. Passageiros com excesso de
bagagem devem se responsabilizar pela sua bagagem extra. Na hipótese de excesso de bagagem, ter
de pagar as sobretaxas devidas e cobradas pelas empresas contratadas.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa
vontade.
• Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem obrigatório, para sua tranquilidade. Consulte
com seu agente de viagem o seguro que melhor atenda às suas necessidades.
• Os preços são apresentados em dólar ou euro e serão convertidos para reais ao câmbio do dia do
pagamento.
• Os hotéis, Cia Aérea, voos previstos e passeios podem sofrer alterações por outros de categoria
similar por motivo de força maior.
• Lugares limitados, os programas estão sujeitos a lotação sem aviso prévio.
• Não serão efetuadas reservas sem pagamento.

ESTE PROGRAMA SEGUIRÁ TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA E
HIGIENE ESTABELECIDOS PELA ANVISA ASSIM COMO PELA OMS.
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