
 
SAIDA%DE%CAXIAS%

%

PERIODO:%26%AGOSTO%A%02%DE%SETEMBRO%2021%%%%%08%DIAS%07%NOITES%%%%%%

PACOTE SÃO LUÍS/BARREIRINHAS.      LENÇOIS MARANHENSES.   COM TODOS OS PASSEIOS INCLUIDOS 
 

DIA 26/08/2021 – !!!Caxias%do%Sul/São%Paulo/São%Luiz"!Apresentação!no!aeroporto!de!Caxias!em!horário!a!ser!
determinado.!!Procedimentos!de!embarque!para!viagem!com!destino!a!São!Luis!(Maranhão).!Chegada!e!transfer!para!hotel.!!
Noite Livre. 
 
DIA 27/08/2021 – CITY TOUR TRADICIONAL. 
9:00h - City Tour Histórico com 03:30hs de duração. O passeio conta com visita a Orla Marítima com as principais praias e Espigão Costeiro, Mirante da 
Lagoa e Centro histórico como museus, teatros, igrejas do período colonial, casarões, sobrados, escadarias, casas de criatividade, cultura e o mercado 
de artesanato com guia acompanhante. 
 
DIA 28/08/2021 – SÃO LUÍS/BARREIRINHAS.!
07:00h – Inicio de embarque para viagem a Barreirinhas ÔNIBUS com ar. Parada em Morros para lanche (não incluso no 
pacote). 
11:30h – Previsão de chegada,  12:00h – Check In na pousada.  14:20h – Embarque na pousada para passeio aos Grandes 
Lençóis. Passeio é realizado em Toyota 4x4 jardineira, onde após a travessia da balsa, o grupo segue por trilhas até o início 
das dunas do Parque Nacional por 45 min. Ao chegarem ao Parque inicia-se à caminhada pelas dunas de areia branca, 
acompanhada de guia local. A permanência no Parque dura em média duas horas. O retorno do passeio acontece após o por 
do sol, chegando a Barreirinhas por volta das 18:30h. 
!
DIA 29/08/2021 - CARDOSA (FLUTUAÇÃO NO RIO FORMIGA). 
8:20h – Início de embarque em Barreirinhas com destino a Cardosa. O passeio consiste na flutuação em bóia, acompanhados de 
guia local, sobre o rio Formiga no povoado Cardosa.  O percurso até Cardosa é realizado parte em estrada de asfalto e maior parte 
em estrada de terra em toyota jardineira 4x4. O percurso até Cardosa dura em média 1h. Após chegada em Cardosa o guia 
conduzirá o grupo até o início do percurso do passeio sobre o rio Formiga, a descida do rio dura em média 1h. Chegando ao final do 
percurso a toyota estará  aguardando o grupo para retorno a Barreirinhas.  13:00h – Chegada em Barreirinhas. 
!
DIA 30/08/2021 – ATINS COM CANTO DO ATINS.!
8:30h - Saída do hotel em veículo 4×4 jardineira em direção ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, é necessário atravessar 
o Rio Preguiças por uma balsa para acessar a trilha que nos leva até o Povoado de Atins, durante a viagem há pequenos vilarejos 
com seus moradores e sua vida simples e pacata em meio à natureza. Também vemos parte da Morraria (nome dados pelos mais 
antigos moradores de Barreirinhas a esse maravilhoso monumento natural de imensas dunas). Ao chegarmos a Atins, desfrutamos 
essa pitoresca vila de pescadores, a Foz do Rio Preguiças e a maravilhosa Praia de Atins que é praticamente deserta. Depois 
percorremos em meio a vila para pegarmos a trilha que nos leva ao Canto do Atins. Esse lugar abençoado é localizado entre o 
mar e as dunas dos Lençóis Maranhenses e possui dois restaurantes famosos: o Restaurante da Luzia e o Restaurante do Sr 
Antonio. Essa fama se deve ao delicioso camarão grelhado servido por eles. Receita de família, onde o segredo é o tempero 
que é guardado a sete chaves. Além do camarão existem outras opções para refeição. Depois de visitar o Canto do Atins 
seguimos de carro até o ponto de desembarque permitido pelo ICMBio, desse ponto em diante continuamos em caminhada até 
as Lagoas. Depois de desfrutarmos o banho refrescante nas lagoas do local voltamos ao Canto do Atins, com a parada para 
almoço (não incluso). Após a refeição fazemos uma pausa para descanso para então retornarmos a Barreirinhas.!
13:00h - Almoço no Canto do Atins (não incluso).!!!15:00h - Retorno a Barreirinhas.!!!
!17:00h - Previsão de chegada em Barreirinhas.!
DIA 31/08/2021 – LAGOA BONITA.!
13:40h – Embarque na pousada para passeio aos Grandes Lençóis. Passeio é realizado em Toyota 4x4 jardineira, onde após a 
travessia da balsa, o grupo segue por trilhas até o início das dunas do Parque Nacional por 1:15min. Ao chegarem à Lagoa 
Bonita deverão subir uma duna de aproximadament 30 metros de altura, é uma subida pesada e deve ser feita devagar e 
parando para descansar, mais para auxiliar na subida tem uma corda que da uma “ajudinha” tem o nível elevado de dificuldade. 
Ao chegar ao topo fazem uma caminhada leve de uns 15 min. Até cheagar à Lagoa Bonita. A permanência no Parque dura em 
média duas horas. O retorno do passeio acontece após o por do sol, chegando a Barreirinhas por volta das 19:00h. 
!
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DIA 01/09/2021 – PRAIA DE CABURÉ. 
8:20h – Início de embarque para passeio em lancha voadeira sobre o rio Preguiças com destino a Caburé. O percurso é cheio 
de belas paisagens da APA (Área de Proteção Ambiental) para que o mesmo não saia de sua memória. Durante o passeio há 2 
(duas) paradas, a primeira em Vassouras para visita a conhecida Ilha dos macacos e as dunas de areias douradas existentes 
no local. Lá ficarão em média por 20min. A segunda parada acontece em Mandacaru, para visita ao Farol da Preguiça, onde o 
preparo físico será posto a prova, para subida de 160 degraus. Esforço recompensado ao visualizar parte da região do alto do 
farol. Permanência em Mandacaru de 20 min. Em seguida partem para parada final, Caburé (península de terra que separa o 
rio do mar), onde poderão conhecer as praias locais e degustar as maravilhas da culinária regional. 
14:30h – Retorno a Barreirinhas. 
15:30h – Chegada em Barreirinhas. 
 
DIA 02/09 /2021 – BARREIRINHAS AEROPORTO SÃO LUÍS. 
Em horário a ser confirmado embarque com destino a São Luís. Parada em Morros para lanche (não incluso no pacote). 
Chegada em São Luís diretamente ao aeroporto. Embarque com destino a Porto Alegre e após transfer a Caxias do Sul. 
  
Pacote inclui: 
Caxias%/Porto%Alegre/Caxias.%

02%pernoites%em%São%Luiz:%26%E%27/08//2021%com%café%manhã.%

05%pernoites%em%Barreirinhas.%28/08%a%01/092021%%com%café%da%manhã.%

Dia%02/09%embarque%para%regresso%a%cidade%de%origem.!
Transfer!IN!Aeroporto!Hotel!(privativo)H!
Transfer!IN!São!Luís/Barreirinhas!em!ônibus!com!ar!(privativo)H!
Transfer!IN/OUT!para!o!Arraial!(privativo)H!
Passeios!aos!Grandes!Lençóis,!Atins!com!Canto!do!Atins,!Delta,!Praia!de!Caburé,!Cardosa!e!City!Tour!em!São!
Luís(privativo).!!Transfer!02/09!OUT!Barreirinhas/Aeroporto!de!São!Luís!em!ônibus!com!ar!(privativo)H!!
!
Valores por pessoa: Parte terrestre:   Duplo/Triplos   R$ 2.495,00 
Passagem aérea:  Porto Alegre/São Luiz Porto Alegre.  R$ 1.479,00   a vista. 
Ou em 05 x no cartão credito. Diners, Mastercard, Hipercard, elo, Visa, Amex 
Lugares limitados. Sinal reserva R$ 200,00 para garantir seu lugar.!
 

Conhecida!como!portal!de!entrada!para!o!Parque!Nacional!dos!Lençóis!Maranhenses,!Barreirinhas!desponta!como!um!
dos!mais!importantes!pólos!turísticos!da!região. 
%

Valores% calculados% % % em%% 25/01/2021% e% existindo% alteração% na% % % política% econômica% do% % % % País,% a%agência% Mágica%

Turismo%reserva\se%no%Direito%de%modificar%%%%suas%tarifas%%%s/%aviso%prévio%%%(respeitando%os%Negócios%%anteriormente%%

confirmado% e% pagos).%Para% viagens% nacionais% é% obrigatório% documento% original% e% com% foto.% (carteira%

de%identidade).com%menos%de%10%anos%da%data%de%emissão)%Inclusive%Carteira%de%identidade%das%Crianças.%%No%caso%de%

crianças%também%deverão% levar% certidão%de%nascimento%original%para%comprovar% filiação.% %Mais%autorização% juizado%

menores,%no%caso%de%viajar%desacompanhado%de%um%dos%pais.%%Na%falta%destes%%%documentos%%%e%se%houver%%%%qualquer%%%

tipo%de%problemas%nos%embarques%e%durante%toda%a%viagem%será%de%responsabilidade%do%passageiro%ou%responsável.%

Ficando%isenta%a%Magica%Turismo%de%qualquer%responsabilidade%e%reembolso%dos%valores%totais%do%pacote.%

Saída%com%mínimo%de%25%pessoas.%

%

OBS:!PODERÁ!SOFRER!ALTERAÇÕES!NOS!HORARIOS!DOS!VOOS!E!PASSEIOS.!
VALORES!SUJEITOS!A!REAJUSTE!SEM!PRÉVIO!AVISO.!
TURISMO!RESPONSÁVEL!LIMPO!E!SEGURO.!!
!%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


