Lençóis Maranhenses
Fluído Vital

15 Mai 2018

Trekking 5 dias / 4 noites
Mínimo: Grupo 12 pessoas.
Nível de dificuldade:Leve / Moderado - 15 km(Total de Caminhada)
Não existe nada comparável aos fascinantes Lençóis Maranhenses. Uma imensa área onde a paisagem
desértica das dunas se contrasta com lagoas de águas quentes e azuis. Situado no litoral oriental do
Maranhão, às margens do rio Preguiças, o parque envolve os municípios de Humberto de Campos,
Primeira Cruz, Santo Amaro e Barreirinhas, sendo este último o principal portão de entrada para o
parque.São 155 mil hectares de paisagens deslumbrantes! Altas dunas com até 40 metros de altura de
uma areia muito fina, e lagoas de água doce, cujos tons de cores variam do verde ao azul. É um raro
fenômeno geológico formado ao longo de milhares de anos. Os Lençóis Maranhenses assemelham-se a
um grande deserto, se não chovesse por lá 300 vezes mais do que no Saara. São estas águas que,
aprisionadas no raso lençol freática abaixo das dunas, formam verdadeiros oásis tropicais. Algumas
lagoas chegam até a ter peixes.
Pura energia dos Elementos.
Sobre a coordenadora: Claudia Quadros– Psicólogatranspessoal,
especializada em Psicossomática pela Escola de medicina Psicossomática,
Mestre em Educação, Facilitadora Xamânica pela Escola de Noexamanisno –
Paz Geia e gestora do Instituto Escola Trilha dos Lobos desde 1997 – uma
escola espiritual filantrópica.Aperfeiçoou suas práticas de autoconhecimento
com povos nativos como os Kahunas noHawai;no Peru em Machu Pichu, na
Austrália com os aborígenesPitjantjatjara, no Chile no Deserto do Atacama,
nos EUA, na Reserva Navajos em Utha;na Amazônia com o povo HuniKui do
rio Jordao. Conduziu grupos com vivências iniciáticas de transformação no
México, em Aparados da Serra, Norte do Peru, Chapada Diamantina, Marrocos, Jalapão, Inglaterra,
Chapada dos Veadeiros e Índia. Hoje dedica-se a conduzir cada vez mais pessoas para vivencias
profundas nos lugares sagrados do mundo. Quer saber mais acesse: www.claudiaquadros.com
O roteiro a seguir refere-se aos lugares que serão visitados, as atividades e meditações a ser
desenvolvidas localmente constarão no roteiro ritualístico que será entregue na viagem.
Grupo mínimo 12 passageiros. Acompanha também guia da Pisa (Claudia Ribeiro).
PONTOS DE INTERESSE
São Luis do Maranhão / Barrerinhas / Lagoas Azul e do Peixe / Praia do Caburé / Atins / Lagoas de Atins

SOBRE A TRILHA
A região tem acesso através de estradas em parte asfaltadas e em parte de terra. As atividades incluem
caminhadas de baixa intensidade em terreno irregular.Almoços organizados de maneira artesanal, com
produtos locais e muito carinho!

Roteiro:
15 MAI - 1° dia -SÃO PAULO ou RIO DE JANEIRO / SÃO LUIS
Apresentação no aeroporto de origem para embarque em voo com destino à São Luis. Recepção e
traslado para o hotel. Acomodação noHotel. Reunião com o grupo. Pernoite no Hotel Luzeiros. Sem
alimentação inclusa.Voos sugeridos abaixo no roteiro.
16 MAI- 2° dia – SÃO LUIS / BARREIRINHAS
Após o café da manhã, saída do hotel as 8 horas em
veiculo privativo com ar condicionado com destino a
Barreirinhas (4 horas de deslocamento aproximadamente).
Check in no hotel ondefaremos uma parada para um
almoço rápido, não incluso. Sairemos às 14h em jardineira
4x4 (tipo de caminhão de turismo da regiçao).
Atravessaremos o rio Preguiças em uma balsa tipo“ferry
boat” e seguiremos por uma trilha “offroad” até o Parque
Nacional dos Grandes Lençóis. Caminharemos pelas dunas
e visitaremos diversas lagoas entre elas aslagoas Azul e do Peixe. Após assistirmos o pôr do sol nas
Lagoas, retornaremos ao nosso hotel. Pernoite em Hotel. Café da manhã incluso. Pernoite em
Barreirinhas Hotel Encantes do Nordeste. Distância Média percorrida caminhando: 6 km
17 MAI- 3º DIA – BARREIRINHAS / VASSOURAS
/ CABURÉ / ATINS
Após o café da manhã, sairemos do nosso hotel com
destino ao porto de Barreirinhas. Embarcaremos no
porto no nosso hotel em uma lancha rápida que
percorrerá o Rio Preguiça com com destino ao vilarejo
de Atins. No caminho faremos uma parada em
Vassouras, que é uma vila onde encontraremos uma
lagoa e muitos macaquinhos prego. Seguiremos em
barco até Caburé, outra vila que de um lado é
banhada pelo rio e de outro lado pelo mar e onde
poderemos tomar um refrescante banho de mar ou de
rio. Nossa viagem continua em barco até Atins.
Desembarcaremos na praia e seguiremos em um
transfer a pousada. Após o check in, saída em
jardineira para visitarmos a outra extremidade do parque no Canto do Atinscom suas imensas lagoas e
caminhando entre dunas. Após o nosso passeio faremos uma
parada para um “almojanta” no famoso restaurante que serve
pratos com camarões (também há opção de pratos com
peixes). Retorno a Pousada no começo da noite. Pernoite na
Pousada.
Pernoite em Atins na Pousada Vila Jurara (6 aptos) ou Jurara (
7 aptos) que são vizinhas *
*A ocupação das pousadas se dará de acordo com a
ordem de inscrição iniciando-se com a Vila Jurará. O
quartos individuais ocuparão a pousadas Jurará.
Distância Média percorrida caminhando: 6 km
18 MAI- 4º DIA – ATINS / BARREIRINHAS
Após o café da manhã, sairemos do nosso hotel por volta das 10 horas e seguiremos para o praia
aondeembarcaremos em uma lancha com destino Barreirinhas. No caminho de volta faremos uma parada
para conhecer o farol de Mandacaru que tem uma vista muito bonita da região. No vilarejo, há diversas
lojinhas onde se pode adquirir artesanato local feito com palha de Buriti. Embarcaremos de novo em
nossa lancha seguiremos por mais 45 minutos até o nosso hotel em Barreirinhas. Tarde livre no Hotel.
Pernoite na Pousada. Pernoite em Barreirinhas. Hotel Encantes do Nordeste.

19 MAI- 5º DIA – BARREIRINHAS / SÃO LUIS/ SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO
Sairemos cedo do nosso hotel com destino aeroporto de São Luis. Embarcaremos no voo com destino ao
Rio de Janeiro e São Paulo. Sem pernoite em hotel. Café da manhã incluso.
Voos sugeridos abaixo no roteiro.

A
programação
acima
poderá
sofrer
modificações devido a fatores climáticos, de
acesso ou que possam interferir na segurança
dos participantes.

Restrições: Roteiro não recomendado para
maiores de 68 anos e menores de 14 anos.

O roteiro é sugestivo e as atividades como meditações serão realizadas durante a programação e de acordo
com a energia do local e do grupo e conduzidas pela Coordenadora/Terapeuta Claudia Quadros.
A programação acima poderá sofrer modificações devido a fatores climáticos, de acesso ou que possam
interferir na segurança dos participantes.

DATAS E PREÇOS
PREÇO P/ PESSOA - SOMENTE TERRESTRE - 1° SEM. 2016 - SÃO JORGE - VALORES EM R$

CATEGORIA

Turismo
Superior

HOSPEDAGEM
São Luis – Hotel Luzeiros
http://www.luzeirossaoluis.com.br/
Barreinhas – Hotel Encantes do Nordeste
http://www.encantesdonordeste.com.br/
Atins – Pousadas Jurara ou Vila Jurara *
http://www.pousadajurara.com.br/pousada-jurara-emlencois-maranhenses

SGL

DBL

5.200 4.550

*A ocupação das pousadas se dará de acordo com a
ordem de inscrição iniciando-se com a Vila Jurará. O
quartos individuais ocuparão a pousadas Jurará.

Promoção

Para reservas até 31/01/18
Parcelamento em até 7 vezes no cheque pré-datado
Ou
4 vezes no Cartão de Crédito

--

--

Para reservas até 12/01/17
Desconto de R$ 100

--

--

Taxa navegação e entradas dos parques: R$ 100
Importante: As pousadassão pequenas, assim estaremos dando preferência a hospedagem dupla. Mas,
caso haja algum motivo em que o passageiro fique em acomodação individual, terá que pagar o
acréscimo na parte terrestre equivalente a R$ 760, sobre o valor da acomodação dupla (valor total
acomodação individual compulsória: R$ 5.550 – parte terrestre).

PARTE AÉREA – SP OU RJ/BRASÍLIA/SP OU RJ - VALOR POR PESSOA EM R$
CIA AÉREA

VALOR A
PARTIR DE

TAXAS

ENCARGOS
EMISSÃO

TOTAL

R$ 880

R$ 70

R$ 40

R$990

R$56

R$ 40

R$ 730

Saindo de SP
(CGH/GIG/SLZ-GIG/CGH)
Gol
15MAI
15MAI
19MAI
19MAI

G31064 CGHGIG11h0012h00
G32132 GIGSLZ13h30 16h40
G3 1735 SLZBSB17h3520h00
G3 1463BSBCGH 20h40 22h40

Saindo de RJ (GIG / SLZ / GIG)

Gol
15MAI G32132 GIGSLZ 13h30 16h40
19MAI G3 1735 SLZBSB 17h35 20h00
19MAI G3 2041 BSBCGH 20h35 22h15

R$ 634

Valores válidos para grupo mínimo de 12 clientes.
Passageiros voando em outros voos ou com outras companhias aéreas: Caso deseje poderemos
reservar outras opções de voos e companhias aéreas, entretanto, se os voos chegarem ou saírem em
horários diferentes aos do grupo, os passageiros poderão esperar e usar o transfer do grupo. Caso
desejem, transferespecial para o hotel diferente do grupo, o valor será cotado e cobrado a parte.
Informações gerais:
* A programação acima poderá sofrer modificações devido a fatores climáticos, de acesso ou que possam
interferir na segurança dos participantes.
* As tarifas das Cias. Aéreas estão sujeitas a constantes mudanças, por ser essa uma estratégia do
mercado. Certifique-se no dia do pagamento do seu pacote, se a tarifa informada pode ser confirmada.
Somente a emissão do bilhete, garante a tarifa.
Formas de pagamento:
Cheque
7 x sem juros em cheques pré-datados(até 12/12/17)
5 x sem juros em cheques pré-datados(até 30/01/18)
4 x sem juros em cheques pré-datados(até 30/03/18)
3 x sem juros até 30 dias antes do embarque.
(30% na 1a. parcela e o restante em parcelas de igual valor).
* Aceitamos somente cheque do próprio viajante.
Cartão
Visa e Mastercard - Entrada + 3 x sem juros.
(Entrada de 30% em cheque ou depósito e o restante em até 4 x iguais no cartão).
*** para clientes estrangeiros, consultar condições de pagamento.
*** for foreign clients consult payment rules.
Condições de Cancelamento:
Em caso de cancelamento por iniciativa do passageiro, de acordo com a deliberação normativa nº 161 de
09 de agosto de 1985 da EMBRATUR, a Pisa Trekking fará devolução conforme condições abaixo:
Parte Terrestre
Cancelamento até 30 dias do início da viagem: 90% do valor total
Cancelamento entre 29 e 21 dias do início da viagem: 80% do valor total
Cancelamento entre 20 e 7 dias do início da viagem: 50% do valor total
Cancelamento a menos de 7 dias do início da viagem: Sem devolução
Para a parte aérea
As multas e encargos são variáveis e são estabelecidos pela companhia aérea de acordo com a classe da
tarifa aérea emitida. Favor verificar com seu consultor de viagem a respeito das penalidades ou qualquer
alteração aplicada pela cia aérea.

O QUE ESTÁ INCLUSO
Inclui
- Traslados descritos no roteiro;
- 01 pernoite em São Luis, com café da manhã;
- 02 pernoites em Barreirinhas, com café da manhã;
- 01 pernoite em Atins, com café da manhã;
- 01 almoço em Atins (sem bebidas);
- Acompanhamento de guia local;
- Passeios descritos no roteiro;
- Seguro Viagem;
- Brinde Especial Pisa Trekking
- Coordenadora Claudia Quadros, acompanhando o grupo;
- Guia agencia Pisa Trekking acompanhando grupo;
- Kit Iniciático
Não Inclui
- Passagem aérea
- Despesas de caráter pessoal como telefonemas, lavanderia, entradas em boates, gorjetas, bebidas,etc
- Itens não mencionados
- Refeições (exceto mencionada no roteiro)
- Bebidas
- Entradas nos parques: R$ 100.
- Gastos pessoais.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Vacinação: Obrigatória a vacinação contrafebre amarela. É recomendável a vacinação com pelo
menos 10 dias de antecedência.
DOCUMENTAÇÃO PARA EMBARQUE
Os documentos que são aceitos para o embarque nacional:
Passageiros de nacionalidade brasileira: Carteira de Identidade (RG) expedida pela Secretaria de
Segurança Pública, ouCarteira Nacional de Habilitação (modelo com fotografia, mesmo que vencida).
Clima - O clima é sub-úmido seco, com temperatura média anual de 26 °C. Apesar da aparência
desértica da área do parque, o clima da região tem duas estações bem definidas: uma chuvosa, que vai
de janeiro a julho, e outra seca, de agosto a dezembro. As chuvas contribuem para o controle da
umidade da região e formação de lagos. Entre dezembro e janeiro, e às vezes até o final de fevereiro, no
período de transição entre as estações chuvosa e seca, os lençóis maranhenses ocasionalmente secam,
fazendo com que as lagoas azuladas ou esverdeadas desaparecem.
Voltagem : A voltagem é 220V.
Dinheiro:A maioria dos estabelecimentos não aceitam pagamentos com cartão, recomendamos levar
dinheiro em espécie.
Pousadas em Atins: Não possuem televisão nos quartos.
Vila de Atins: As ruas não possuem pavimento e são de areia.

Mapa Localização:

.

