
 

 

Rota das Emoções 

 

DURAÇÃO DA VIAGEM:  

09 DIAS / 08 NOITES – ESSE ROTEIRO OPERA NOS MESES DE: 

MAIO – JUNHO - AGOSTO 

 

CIDADES VISITADAS: 

SÃO LUIS - MA – BARREIRINHAS - MA – TUTÓIA - MA – PARNAIBA – PI – 

JERICOACOARA - CE – FORTALEZA - CE 

 

A Rota das Emoções é um complexo turístico criado em 2005, formado por três 

estados do nordeste brasileiro: Maranhão, Piauí e Ceará, regiões conhecidas pelas 

paisagens exóticas e uma das mais belas do Brasil. O Roteiro compreende o Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses, o Delta das Américas (Parnaíba) e o Parque 

Nacional de Jericoacoara, dentro deste roteiro, temos lindas praias como as de Caburé, 

Delta do Parnaíba, Camocim e Jericoacoara, sem considerar as belezas naturais dos 

parques, como as lagoas dos Lençóis Maranhenses. 

 

 

 



 

 

 

 

 
DESTAQUES 

 

Grandes Lençóis com dunas e lagoas para banhos 

Macacos prego em Vassouras 

Pequenos Lençóis com dunas e lagoas para banhos 

Farol Preguiças em Mandacaru 

Praia de Caburé 

Dunas no Delta das Américas 

Trilhas off-Road até Jericoacoara 

Dunas e Lagoas em Tatajuba 

Praia de Jericoacoara 

 
1° dia - Cidade de Origem - São Luís 

 
Apresentação no aeroporto da cidade de origem (com no mínimo 2 horas de 

antecedência) para saída com destino a São Luís. Chegada e transfer ao hotel e resto 
do dia livre. 

 
2° dia - São Luís – Barreirinhas 

 
Por volta de 07h00, saída de São Luís com destino a Barreirinhas com duração de 4h 

em boa estrada onde poderemos observar plantações de Babaçu e Buriti. Barreirinhas 
está localizada na margem do Rio Preguiças, sendo uma cidadezinha ainda muito 

pacata e hospitaleira. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, localizado próximo 
à cidade é uma joia rara, com magníficas dunas esculpidas pela natureza e no período 
de Março à Setembro contém centenas de lagoas formadas pelas águas da chuva que 

caem nessa época. Chegada e acomodação. Às 14h iniciaremos nosso passeio em 
veículo 4×4 até chegarmos ao coração dos Lençóis, onde faremos caminhada no 

circuito Lagoa Azul, com banho de lagoa e contemplação do belíssimo pôr do sol nas 
dunas, em seguida no finalzinho da tarde, retornaremos para Barreirinhas e desfrutar 

de um banho de piscina no hotel ou sair a noite pelas tranquilas ruas da cidade ou 
ainda simplesmente apreciar do alto da beira rio a calmaria das águas passando 

tranquilamente saboreando uma bela pizza nos restaurantes da vila. Pernoite em 
Barreirinhas. 

 
 



 

 

3° dia – Barreirinhas 
 

Por volta de 08h30, embarcaremos em lancha voadeira para passeio no majestoso Rio 
Preguiças, com suas águas calmas avistaremos em suas margens: igarapés, mangue, 

buritis, pés de Juçara (açaí), tucunzeiros, além de garças e maçaricos. Faremos paradas 
nas comunidades de VASSOURAS, conhecido também como pequenos lençóis e local 

onde podemos saborear uma deliciosa água de coco, interagir com os macacos pregos 
que ali habitam, MANDACARÚ, pequeno vilarejo de pescadores onde subiremos 160 

degraus no Farol Preguiças para contemplar a paradisíaca visão de dunas, do rio e sua 
foz, do oceano e da vegetação típica chegando até CABURÉ, sendo este um braço de 

dunas localizada entre o Rio e o Mar. Retorno para Barreirinhas com chegada as 
15h00. Pernoite em Barreirinhas. 

 

 
 

4° dia – Barreirinhas – Tutóia - Parnaíba 
 

Por volta das 13h00, embarcaremos em veículo 4x4 com destino a Tutóia, onde 
teremos estrada de terra até Paulino Neves e estrada asfaltada até Tutóia. Chegada e 

embarque em lancha voadeira para travessia do Delta. Passaremos por diversos 
labirintos formados pelos igarapés, também visitaremos alguns currais pesqueiros 
utilizados pelos ribeirinhos da região, passaremos em frente à ilha de São Bernardo 

onde avistaremos uma igrejinha no meio do nada e no Morro do Meio, mergulharemos 
nas águas do Parnaíba. No final da tarde teremos a oportunidade de contemplar a 

revoada dos guarás (quando disponível) para seu dormitório. Chegada no Porto de 
Tatus em Parnaíba. Traslado para a Pousada. Pernoite em Parnaíba. 

 

 
 

5° dia – Parnaíba – Jericoacoara 
 

Por volta das 09h00, saída em veículo 4×4 de Parnaíba com destino a Jericoacoara, no 
caminho passaremos por Camocim, onde embarcaremos em uma balsa com destino a 

Ilha do amor, onde iniciaremos nossa trilha por quilômetros de dunas e praias 
desertas. Faremos uma parada para fotos na Duna do Funil e na Lagoa da Torta em 

Tatajuba, onde escolheremos o almoço (não incluso) no cardápio “ao vivo” (você 
escolhe o peixe fresco que irá comer) e se refrescar na lagoa em redes.  



 

 

 
Prosseguiremos pelas praias até Guriú, onde faremos nova travessia em balsa, 

seguiremos até Mangue Seco e finalmente Jericoacoara. Pernoite na pousada em 
Jericoacoara. 

 

 
 

6° dia – Jericoacoara 
 

Após café da manhã, saída de Jericoacoara pela parte da manhã e seguimos até a 
Árvore da Preguiça onde fazemos nossa primeira parada para fotos. Dentro do Parque 

Nacional de Jericoacoara podemos visitar as lagoas sazonais que se formam entre 
enormes dunas no período de chuva. Visita a Lagoa Azul com parada para banho e 

depois seguimos até a Lagoa do Paraíso para o almoço e banho em águas cristalinas. 
Pernoite em Jericoacoara. 

 
7° dia – Jericoacoara – Fortaleza 

 
Por volta das 11:00 horas, embarque em veículo tipo Jardineira até Jijoca de 

Jericoacoara onde faremos alteração de veículo para um veículo climatizado e 
seguiremos viagem até Fortaleza pela estrada com duração total aproximada de 8 hs. 

 

 
 

8° dia – Fortaleza 
 

Após café da manhã, faremos o City Tour em que conheceremos a parte antiga e nova 
da cidade, a Av. Beira Mar, a Estátua de Iracema, a Praia de Mucurípe, o Centro de 

Turismo do Ceará, a Catedral Metropolitana, entre outros pontos interessantes e Praia 
de Cumbuco. 

 
9º dia - Fortaleza - Cidade de Origem 

Café da manhã. Em horário determinado, transfer até o aeroporto de Fortaleza para 
embarque no voo de retorno. 

 
 
 



 

 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

Aéreo saindo de São Paulo - São Luís – MA - Fortaleza - CE - São Paulo; 
01 noite de hospedagem com café da manhã em São Luís – MA; 

02 noites de hospedagem com café da manhã em Barreirinhas – MA; 
01 noite de hospedagem com café da manhã em Parnaíba - PI; 

02 noites de hospedagem com café da manhã em Jericoacoara – CE; 
02 noites de hospedagem com café da manhã em Fortaleza – CE; 

Transporte Aeroporto – Hotel em São Luís; 
Transporte São Luís até Barreirinhas; 

Passeio em veículo 4x4 aos Grandes Lençóis; 
Passeio em lancha voadora pelo Rio Preguiças – Circuito Caburé; 

Transporte Barreirinhas – Tutóia – via estrada; 
Passeio – Transfer em lancha voadora pelo Delta até Parnaíba; 

Transporte Parnaíba – Jericoacoara; 
Tour Buggy em Jeri; 

Transporte Jericoacoara – Fortaleza – via estrada; 
City tour em Fortaleza + Passeio a Praia de Cumbuco; 

Transporte Hotel Fortaleza – Aeroporto; 
Guia Local Credenciado; 

Kit Viagem Otimiza / Masterclass; 
Seguro de Viagem. 

 
O PACOTE NÃO INCLUI: 

 
Refeições que não estejam inclusas nos itens acima; 

Bebidas nas refeições. 
 
 

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO: 
 

R$ 6.650,00 + R$ 65,00 de taxa de embarque 

 

Formas de Pagamento 

Cartão de Crédito: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. 

Boleto: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. Sendo que todas as 

parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque. 

 

Observações Importantes: 

Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e 

estão sujeitos à alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e 

serviços mencionados.  

 


