
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Classificado como um dos lugares mais lindos do mundo de cenário único, a areia branca e fina marca o 
paradisíaco caminho para Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. As lagoas de água doce entre as dunas 
formam um cenário impossível de não se emocionar! São centenas de lagoas, em tons de azul e verde, numa 
imensidão de areia branca. Seja por quadriciclo, lancha ou helicóptero, encante-se no nordeste brasileiro! 

• Passagem aérea Vitória x São Luiz x Vitória 
• Guia local e acompanhante credenciado 
• Translado aeroporto x Barreirinhas em micro executivo climatizado 
• 5 diárias com café da manhã em Barreirinhas 
• Passeio para as Lagoas incluso 
• Seguro viagem 
• Passeios opcionais 

• Passeio Canto dos Atins, à partir R$120,00 
• Passeio de Quadriciclo, à partir de R$175,00 
• Descida de Boia 
• Passeio de lancha pelo Rio 
• Sobrevoo de Helicóptero pelos Lençóis 

https://www.agenciabluetrip.com/product-page/len%C3%A7ois-maranhenses
https://www.agenciabluetrip.com/product-page/len%C3%A7ois-maranhenses


 

Veja aqui algumas fotografias de Jericoacoara, aqui avaliações e fotos da Pousada Vasto Horizonte, e aqui 
avaliações e fotos do Hostel Lençóis Park. 

1º DIA – 01/06/2021 
• Chegada no aeroporto de São Luiz/MA à tarde; 
• Translado para Barreirinhas; 
• Check in Pousada/Hostel; 

 
2º DIA – 02/06/2021 
• Café da manhã 
• Passeio opcional Canto dos Atins 
• Noite livre 
 
3º DIA – 03/06/2021 
• Café da manhã 
• Passeio opcional: Quadriciclo 
• Noite livre 
 
4º DIA – 04/06/2021 
• Café da manhã 
• Passeio opcionais para o dia: sobrevoo de Helicóptero pelos Lençóis, descida de boia ou passeio de lancha 
pelo Rio Preguiça 
• Tarde/Noite livres 
 
5º DIA – 05/06/2021 
• Café da manhã 
• Passeios pelas duas principais Lagoas, já incluso. 
• Noite livre 
 
6º DIA – 06/06/2021 
• Café da manhã 
• Check-out 
• Retorno de transfer particular para São Luiz/MA até o aeroporto. 

Os valores promocionais abaixo são válidas apenas para as primeiras 10 vagas e podem sofrer alteração sem 
aviso prévio, a depender das companhias aéreas; 
 
HOSTEL LENÇOIS PARK – quarto quádruplo 
Parcelado por depósito/transferência: de R$1.833,00 por R$1.780,00 

Parcelamento por cartão: conferir tabela com equipe 
 
POUSADA VASTO HORIZONTE – quarto quádruplo 
Parcelado por depósito/transferência: de R$2.137,00 por R$2.065,00 

Parcelamento por cartão: conferir tabela com equipe 
 
 

https://www.agenciabluetrip.com/product-page/len%C3%A7ois-maranhenses
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-vasto-horizonte.pt-br.html
https://www.booking.com/hotel/br/hostel-lencois-park.pt-br.html


 

POUSADA VASTO HORIZONTE – quarto triplo  
Parcelado por depósito/transferência: de R$2.204,00 por R$2.128,00 

Parcelamento por cartão: conferir tabela com equipe 
 

POUSADA VASTO HORIZONTE – quarto duplo  
Parcelado por depósito/transferência: de R$2.238,00 por R$2.160,00 

Parcelamento por cartão: conferir tabela com equipe 
 

 
Os valores promocionais abaixo são válidas apenas para as primeiras 10 vagas; 
 
HOSTEL LENÇOIS PARK – quarto quádruplo 
Parcelado por depósito/transferência: de R$833,00 por R$780,00 

Parcelamento por cartão: de R$925,00 por R$867,00 
 
POUSADA VASTO HORIZONTE – quarto quádruplo 
Parcelado por depósito/transferência: de R$1.137,00 por R$1.065,00 

Parcelamento por cartão: de R$1.263,00 por R$1.183,00 
 
POUSADA VASTO HORIZONTE – quarto triplo 
Parcelado por depósito/transferência: de R$1.204,00 por R$1.128,00 

Parcelamento por cartão: de R$1.338,00 por R$1.254,00 
 

POUSADA VASTO HORIZONTE – quarto duplo 
Parcelado por depósito/transferência: de R$1.238,00 por R$1.160,00 

Parcelamento por cartão: de R$1.376,00 por R$1.289,00 
 

 Valores das passagens aéreas podem sofrer alteração SEM AVISO PRÉVIO, alterando o valor final 
do pacote e da entrada. A pesquisa das passagens acima é da data de 30/06/2020; 

 As passagens aéreas podem ser retiradas via online junto com a equipe ou diretamente no escritório; 

 Taxa de embarque já inclusa nos valores com aéreo incluso; 

 NÃO INCLUI despacho de bagagem, apenas bagagem de mão; 

 Nossas passagens aéreas não geram milhas no cartão, são intransferíveis e geram multa de 
cancelamento; 

 Aos que retirarem seus aéreos fora da agência, consultar o horário de chegada a São Luiz com a 
equipe; 

 Trabalhamos com as contas bancárias do SICOOB e INTER, e com valores especiais para PICPAY e 
CARTÃO DE CRÉDITO; 

 Viagens promocionais não acumulam Cash Trip – clique e saiba mais; 

 Parcelamento por cartão: em até 10x, conferir valores com a equipe da Blue;

Dúvidas ou negociação do seu pacote, não hesite em nos chamar nos canais abaixo: 
(27) 3072 – 1808 / 27 98119-3586 (clique no número) 

 
SIGA-NOS NO INSTAGRAM E FACEBOOK 

@AGENCIABLUETRIP 
/AGENCIABLUETRIP 

https://460a4c7d-d664-4130-a3a1-8685071ca61d.filesusr.com/ugd/2fff01_9781692e49bc44ce881c92e109bcc717.pdf
https://www.agenciabluetrip.com/product-page/chapada-dos-veadeiros
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527981193586&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20viajar%20para%20Chapada%20dos%20Veadeiros!

