
Conheça Teresina

Piauí

É a primeira capital planejada do país. Teresina recebeu seu nome em homenagem

à imperatriz Teresa Cristina e foi fundada oficialmente em 1852. Ao contrário das

outras capitais do Nordeste, ela não é banhada pelo mar, ainda assim, é cheia de

beleza e atrativos. Tem 830 mil habitantes e está bem na fronteira com o

Maranhão. A temperatura não varia muito ao longo do ano, porém no verão e no

outono costuma chover com frequência.

Carnaval: se passar o Carnaval por lá, vale ver passar o Corso do Zé Pereira.

Considerado o maior corso do mundo e com recorde no Guiness Book. São quase

mil caminhões que percorrem a Avenida Raul Lopes, seguidos, geralmente, por

100 mil pessoas.



1º dia – Cidade de Origem/Teresina

Chegada, traslado aeroporto/hotel. Sugestão: a capital tem boas opções para curtir a noite,

como o Salomé Bar, o Seu Boteco, a Beer Store, o Casa Pub e o Orelha de Van Gogh.

2º dia – Teresina

Café da manhã no hotel. Passeio: City tour panorâmico pelos principais pontos turísticos e

históricos da cidade.

3º dia – Teresina

Café da manhã no hotel. Sugestão: Compras – na Central de Artesanato Mestre Dezinho há 25

lojas de produtos locais feitos por artesãos. Muitas peças são produzidas com fibras, talos e

couro de buriti.

4º dia – Teresina

Café da manhã no hotel. Dia livre. Opcional: Passeio ao Parque Nacional Sete Cidades – a 25

km do centro da capital e reunindo sete grupos de formações rochosas (apelidados de

“cidades”), o parque tem vegetações de caatinga e cerrado. Por lá há vários monumentos

naturais criados pelo vento; um deles, inclusive, lembra o mapa do Brasil. Para deixar tudo

ainda melhor, abriga uma cachoeira, assim como piscinas naturais, pinturas rupestres e trilhas

guiadas.

5º dia – Teresina/Cidade de Origem

Saída, traslado hotel/aeroporto.

Roteiro Sugestão

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

Entre em contato com a nossa equipe e solicite uma cotação

Pacote básico:
✓ Passagem aérea;

✓ Traslados privativos aeroporto/hotel/aeroporto;

✓ 4 noites de hospedagem com café da manhã e 

taxas;

✓ City tour com guia local;

✓ Passeio Parque Nacional Sete Cidades.


