
Conheça Lençóis Maranhenses

Maranhão

Com cenários impressionantes, construídos pela natureza ao longo de 155 mil

hectares, os Lençóis Maranhenses são uma imensidão de areia e água, onde dunas

e lagoas se completam, formando paisagens de tirar o fôlego. Paraíso dos

apaixonados por sol, calor, turismo de aventura e esportes ao ar livre, a região

integra ainda a Rota das Emoções, um passeio que inclui no roteiro destinos

turísticos dos estados de Piauí e Ceará, como a Área de Proteção Ambiental do

Delta do Parnaíba e o Parque Nacional de Jericoacoara. Todas as estações do ano

oferecem atrações aos turistas. Porém, de maio a setembro, logo após o período

mais chuvoso na região, é quando as lagoas estão cheias e perfeitas para o banho.

Os principais municípios que dão acesso ao Parque Nacional dos Lençóis

Maranhenses são Barreirinhas e Santo Amaro, localizados a cerca de 250 km da

capital São Luís.



Roteiro Sugestão

1º dia – Cidade de Origem/São Luís - Barreirinhas

Chegada, traslado aeroporto São Luís/Barreirinhas. Sugestão: o agito se concentra na Avenida

Beira Rio, em Barreirinhas, que é a maior cidade da região ao entorno do parque. Situada nas

proximidades do Rio Preguiças, é por lá onde ficam os bares, restaurantes e apresentações

musicais que animam as noites dos visitantes.

2º dia – Barreirinhas

Café da manhã no hotel. Passeio Lagoa Azul – o passeio é realizado em veículo 4x4, com

duração de 40 minutos de trilha até chegarmos no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses,

chegando nas dunas, iniciaremos percurso a pé junto do guia local para conhecer as principais

lagoas e dunas, se destacam: Lagoa Azul, Lagoa da Esmeralda e Lagoa do Peixe. Parada para

banho nas lagoas.

3º dia – Barreirinhas

Café da manhã no hotel. Passeio Lagoa Bonita – localizada em um dos pontos de dunas mais

altas do parque, a Lagoa Bonita se destaca pela bela composição da paisagem: uma preposição

de dunas. Percurso de 01h20min em veículo 4x4 até chegar ao parque, seguindo de uma

caminhada junto ao guia local, ao chegar no ponto inicial, o visitante realiza uma escalada em

uma duna de aproximadamente 30 metros de altura, após isso faz-se caminhada visitando as

principais lagoas: Bonita e Maçarico, parada para banho nas lagoas.

4º dia – Barreirinhas

Café da manhã no hotel. Opcional: sobrevoo pelos lençóis com duração de 25 a 30 minutos,

saindo do aeroporto municipal de Barreirinhas sobrevoando o Rio Preguiças, Pequenos

Lençóis, Farol de Mandacaru, Praia do Caburé, Foz do Rio Preguiças, Vila Atins em direção

aos Grandes Lençóis.

5º dia – Barreirinhas – São Luís/Cidade de Origem

Saída, traslado Barreirinhas/aeroporto São Luís.



contato@mercatur.com.br | mercaturturismo.com.br | 51 3026.8055

Pacote básico:
✓ Passagem aérea;

✓ Traslados privativos aeroporto/hotel/aeroporto;

✓ 4 noites de hospedagem com café da manhã e taxas;

✓ Passeios Lagoa Azul e Lagoa Bonita.

Entre em contato com a nossa equipe e 
solicite uma cotação


