
Itinerário: São Luís - Barreirinhas - Atins - Queimada dos Britos - Atins - São Luís

O que inclui:

Valor do roteiro por pesssoa:

Parcelamos em até 6x sem juros

R$ 4.790
Investimento a partir de:

20/04 - São Luís

21/04 - São Luis - Barreirinhas - Atins

41 3242-0387
www.welcometrips.com.br

R O T E I R O  D A Y  B Y  D A Y

E aí, vamos embarcar nessa junto
com a Femingos e a Welcome Trips?

Observações:
O roteiro pode sofrer alterações sem aviso prévio. 
A Expedição só será confirmada com o mínimo de 10  passageiros.
Caso não feche o número, devolvemos 100% do valor pago. 

Não estão inclusos itens não mencionados anteriormente. 

Recomendamos seguro viagem a todos
os viajantes independentemente do tempo de viagem e destino.
Esse serviço cobre além de gastos médicos, eventuais multas de cancelamento
e auxilio em caso de extravio de bagagem. Consulte-nos sobre coberturas e valores.

Voo não incluso, a consultora de viagens estará à disposição para emitir o bilhete aéreo.

Após o check-in no hotel, seguiremos para o centro histórico. Faremos 
uma caminhada pelas estreitas ruas de pedras, onde é possível conhecer 
mais sobre a rica arquitetura ainda conservada nos casarões, igrejas e 
praças de São Luís. Impossível não se encantar com a beleza do centro da 
cidade. O seu charme está estampado nos azulejos portugueses pintados 
à mão nas casas e sobrados. De lá seguiremos para almoço ou jantar em 
um restaurante tradicional.

Embarque em veículo climatizado com destino a cidade de Barreirinhas 
(Porta de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses). O 
percurso tem cerca de 260km com duração média de 03h30 e uma 
parada rápida na cidade de Morros para toalete café (não incluso).

Chegada e embarque em lancha pelo Rio Preguiças até Atins. Transfer até 
o hotel.

Sugestão de Almoço: Almoçar pela praia em alguns dos bares localizados 
por lá. Todos servem comidas deliciosas. O bares Lar Doce Mar e a Barra-
ca Da Áurea são as melhores opções.

Sugestão de Jantar: Restaurante Pininga, com menu degustação, um 
menu diferente a cada dia. Seu nome é devido a uma tartaruga, de 
pequeno porte, semi-aquática endêmica dos Lençóis Maranhenses. A es-
trutura física do restaurante, é uma geodésica que remete ao casco de 
uma tartaruga, nada mais original, de pouca cimentação e um lindo 
design.

22/04 - Atins

Passeio de carro 4x4 o dia inteiro com inesquecível vista do pôr do sol. 
Parada no Canto do Atins no almoço. Lá fica restaurante do Sr. Antônio, 
E pra fazer a digestão, vale à pena descansar em uma das redes que o 
local fornece. Ah, também tema melhor cocada de coco verde do 
mundo. Chegue e já pegue a sua, pois acaba num instante. Retorno ao 
local de hospedagem.

Sugestão de Jantar: Restaurante da Sessé. Uma nativaque foi dando 
charme à área em frente a sua casa, com decoração de artigoslocais e pé 
na areia e depois seguir para a hamburgueria mais descolada do vilarejo, 
a Jungle Burguer, para tomar uns drinks e escutar uma boa música.

23/04 - Atins

Manhã livre para curtir a praia e até arriscar uma aula de kitesurf. Os 
bares de praia Lar Doce Mar e a Barraca Da Áurea são as melhores 
opções.
13h passeio de quadriciclo.

Opcional: Para explorar os Pequenos Lençóis Maranhenses de uma forma difer-
ente, passando por trilhas, comunidades que vivem no local podendo vivenciar o 
dia a dia daquele povo que vive isolado no meio das dunas e lagoas ali exis-
tentes. Finalizamos com o Pôr Do Sol para compor o cenário. Ser seu próprio 
piloto em meio a manguezais, pontes, vegetação rasteira de restingas, dunas, 
lagoas e praias desertas é um dos passeios mais incríveis que existe por lá. A Es-
tação Eólica que margeia a praia é uma atração a parte. Viva essa experiência! 
Duração: 5h. ( R$350/pessoa – agendado com antecedência).

24/04 - Atins - Queimada Dos Britos

25/04 - Atins - Queimada Dos Britos

Saída às 07:00 da manhã de carro até o Rio Negro e de lá começamos 
uma inesquecível caminhada até um Oásis no meio do Parque, Queimada 
Dos Britos, onde só vivem 5 famílias completamente isoladas do resto do 
mundo. Lá será o ponto de apoio para explorar as milhares de lagoas que 
circundam a região, vendo o Pôr e o Nascer Do Sol, comendo as mais de-
liciosas comidas típicas, A dormida será em um redário cheio de sossego. 
Esta será uma expediência única!

A caminhada de volta começa junto com o Nascer Do Sol. Por volta das 
8h da manhã já estaremos de volta em Atins.

Em horário a definir saída em lancha para Barreirinhas seguindo viagem 
para São Luis.

Jantar de boas-vindas

Adorei, quero essa viagem!

Adorei, quero essa viagem!

5 noites de hospedagem
1 noite de Hospedagem em São Luís
(quartos duplos ou triplos) Hotel Ibis ou
similar
4 noites de Hospedagem em Atins
(quartos duplos ou triplos) Pousada Vila
do Pescador Atins ou similar.

Transporte
Transfer In + City Tour São Luis
Transfer Barreirinhas São Luis/Atins (lancha)
Transfer Atins/ Barreirinhas (lancha)
Transfer Barreirinhas / Sao Luis

Treckking
Passeio 4x4 em Atins

5 refeições* +
Todos os cafés da manhã
*uma por dia, sendo almoço ou
jantar conforme itinerário

Em caso de dúvidas,
clique aqui para entrar em contato.

Em caso de dúvidas,
clique aqui para entrar em contato.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5541987133009&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20solicitar%20minha%20reserva%20para%20a%20Expedi%C3%A7%C3%A3o%20Len%C3%A7%C3%B3is%20Maranhenses%20com%20a%20Femingos.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541987133009&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20solicitar%20minha%20reserva%20para%20a%20Expedi%C3%A7%C3%A3o%20Len%C3%A7%C3%B3is%20Maranhenses%20com%20a%20Femingos.
https://welcometrips.com.br/viagem/expedicao-lencois-maranhenses-com-femingos/
https://welcometrips.com.br/viagem/expedicao-lencois-maranhenses-com-femingos/



