Atendimento | (51) 3072-1022

GRUPO ROTA DAS EMOÇÕES
AGOSTO 2021

21/08/2021 à 31/08/2021
Visitando: Fortaleza, Jericoacoara, Parnaíba, Barreirinhas e São Luis
DIA 21/08 - PORTO ALEGRE / FORTALEZA
Chegada a Fortaleza as 16h35 (AD 2570), recepção no aeroporto, transfer para
Hotel. Pernoite em Fortaleza.
DIA 22/08 - FORTALEZA
Após Café da manhã, saída para um City tour panorâmico, com guia local, para
o reconhecimento histórico e turístico da cidade de Fortaleza, conhecendo sua
parte moderna e antiga. Os portugueses foram os primeiros colonizadores do
Ceará (em disputa com os holandeses) e originaram a pequena vila onde foi
fundada a cidade de Fortaleza em 13/04/1726. Hoje, a quinta capital brasileira
com aprox. 2.800.000 hab. Resgatando e proporcionando o contato com a
diversidade e a beleza da capital, que guarda em seu acervo arquitetônico
obras como a Catedral Metropolitana, Mercado Central, o Mausoléu de Castelo
Branco, a Praça dos Mártires, o Centro de Turismo, a Estátua de Iracema, o
Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, dentre outros. Percorre ainda o bairro
da Praia de Iracema, a Praia de Meireles, a praia do porto de jangadas do
Mucuripe e a famosa Praia do Futuro. Posteriormente, iremos a Paria de
Cumbuo onde teremos tempo livre para almoço (não incluído) assim como para
que desejar, podera realizar passeio opcional de buggy (Não incluído). Tempo
livre de aproximadamente 3 horas. Regresso ao hotel Restante do tempo livre.
Pernoite em Fortaleza.
DIA 23/08 - FORTALEZA / JERICOACOARA
Saída do Hotel em Fortaleza por volta das 08h30 com destino à Jericoacoara,
via Praias . Chegada e acomodação. Pernoite em Jericoacoara.
DIA 24/08 - JERICOACOARA
Pela manhã, iniciamos o passeio até a árvore da Preguiça onde fazemos nossa
primeira parada para fotos. Dentro do Parque Nacional de Jericoacoara
podemos visitar as lagoas sazonais que se formam entre enormes dunas no
período de chuva. Visita a Lagoa Azul com parada para banho e depois
seguiremos até a Lagoa do Paraíso para almoço e banho em águas cristalinas.
Retorno para o hotel. Pernoite em Jeri
DIA 25/08 - JERICOACOARA / PARNAÍBA
Pela manhã, saída com destino a Parnaíba. Chegada e acomodação. Por volta
das 15h30 saída para porto dos Tatus. Em seguida, iniciaremos nosso passeio

navegando em lancha rápida pelo Delta das Américas (Delta do Rio Parnaíba),
disfrutando das belas paisagens, bem como parada em praias paradisíacas
para banhos refrescantes. No ﬁnal da tarde, por volta das 17h, acontece o
ápice do passeio: vamos de lancha ao dormitório dos guarás (pássaro de cor
vermelha) para assistir ao espetáculo natural da revoada. Posteriormente,
retornaremos entre manguezais até o porto dos Tatus em Parnaíba, onde a
chegada será em torno das 19h Pernoite em Parnaíba
DIA 26/08 - PARNAÍBA / BARREIRINHAS
Pela manhã, embarque com destino a Barreirinhas. Tarde Livre. Pernoite em
Barreirinhas
DIA 27/08 - BARREIRINHAS
Às 08h30, embarcaremos em lancha voadeira para passeio no majestoso Rio
Preguiças, com suas águas tão preguiçosas quanto ao nome de 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 para saborear uma
deliciosa água de coco, interagir com os macacos pregos que ali habitam, em
seguida chegaremos em MANDACARÚ, pequeno vilarejo de pescadores e
depois Caburé, sendo este um braço de dunas localizada entre o Rio e o Mar,
com estrutura em cabanas para almoço, bebidas e banheiros. Retorno às
14h30 para Barreirinhas. Chegada e acomodação na Pousada Buriti. Pernoite
em Barreirinhas
DIA 28/08 - BARREIRINHAS
Manhã livre, Às 14h logo iniciaremos nosso passeio em veículo 4x4 até
chegarmos ao coração dos Lençóis, 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
passando tranquilamente saboreando uma bela pizza nos restaurantes da vila.
Pernoite em Barreirinhas
DIA 29/08 - BARREIRINHAS / SÃO LUIS
Manhã livre (sugestão para o passeio do delta) . Às 14h00, embarque com
destino a São Luís. Duração da viagem é de 04h, com chegada prevista às
18h00. Pernoite em São Luís.
DIA 30/08 - SÃO LUIS
São Luís é uma ilha que encanta por suas belezas arquitetônicas, lendas e
história. Cercada por praias de águas mornas o ano todo, a capital do
Maranhão, Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade desde 1997, recebe os
visitantes em ruas centenárias, com casarios de azulejaria coloniais, cenários
literários e boa gastronomia.
Roteiro: Saída do hotel, passando pela orla das praias do Calhau, São Marcos,
Ponta D´areia, Espigão até o Centro Histórico. Iniciamos uma boa caminhada
pelas ruas, becos e escadarias calçadas de pedras de cantaria. Neste passeio
passaremos pela Praça Pedro II, Palácio dos Leões, Praça Benedito Leite, Igreja

da Sé, Rua do Giz, Rua da estrela, Rua Portugal, Beco Catarina Mina e Casa das
tulhas... são muitas histórias! Pernoite em São Luís.
DIA 31/08 - SÃO LUIS
Em horário a deﬁnir, transfer hotel para aeroporto. Fim de nossos serviços.
Check out às 12:00. Traslado às 13:00.

O QUE INCLUI:
Aéreo BLOQUEIO Azul desde Porto Alegre incluindo 1 bagagem despachada de até
23 Kg + Mala de mão;
Transfer Aeroporto para hotel em Fortaleza;
02 noites de hospedagem em Fortaleza no Hotel Beira Mar com café da manhã;
City Tour em Fortaleza;
Transfer em Microônibus de Fortaleza a Jijoca - via estrada;
Transfer em veiculo 4x4 Jijoca a Jericoacoara;
02 noites de hospedagem em Jericoacoara no Hotel Jeri com café da manhã;
Tour de Buggy em Jericoacoara;
Transfer Jericoacoara para Parnaíba em veículo 4x4;
01 noite de hospedagem em Parnaiba na Pousada dos Ventos com café da manhã;
Tour Delta - Revoada dos Guaras;
Transfer Parnaíba / Barreirinhas em Microônibus via estrada;
03 noites de hospedagem em Barreirinhas na Pousada do Buriti com café da
manhã;
Tour em lancha pelo Rio Preguiças circuito Caburé;
Tour em veículo 4x4 Grandes Lençois;
Transfer em Sprinter 19 lugares Barreirinhas / São Luís;
02 noites de hospedagem em São Luís no Brisamar Hotel com café da manhã;
City Tour em São Luís;
Transfer Hotel / Aeroporto;
Guia acompanhante desde a saída de Porto Alegre (para minimo de 15
passageiros pagantes);
KIT Uneworld (Mochila)

O QUE NÃO INCLUI:
Excesso de bagagem;
Cartão de assistência de viagem nacional;
Maleteiros nos hotéis;
Tours, passeios, refeições e bebidas que NÃO estejam mencionados no roteiro
descrito acima;
Gastos de origem pessoal;
Gorjetas em qualquer parte do roteiro.

HOTÉIS:
2
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Hotel Jeri (STANDARD)
Pousada Buriti (STANDARD)
Hotel Pousada Dos Ventos (STANDARD)
Brisamar Hotel (STANDARD)
Hotel Beira Mar (STANDARD)

*UneWorld

VALORES:

SINGLE: R$ 7.206,00
DUPLO: R$ 5.849,00
TRIPLO: R$ 5.260,00

*Taxas/Impostos: R$ 85,00
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