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Vocês são os nossos convidados especiais para uma viagem panorâmica por um dos mais surpreendentes destinos do Brasil: a 

Rota das Emoções, formada pelos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. O percurso da Rota das Emoções percorre por 

atrativos espetaculares, com destaque para a magnitude dos Lençóis Maranhenses, o intocado Delta do Parnaíba, e 

exuberância do Parque de Jericoacoara – três Áreas de Proteção Ambiental numa faixa litorânea interligada, que oferece, em 

seus 14 municípios, a mais ampla diversidade de emoções a serem vivenciadas. 

R O T A  D A S  E M O Ç Õ E S



São LuizSão Luiz

São Luís, capital do Maranhão, é uma cidade localizada no nordeste do Brasil. Originalmente
fundado pelos colonos franceses no século XVII, o bairro carismático é responsável por encantar
os visitantes com suas mansões coloniais de cores coladas e cultura de influência afro-brasileira.

O centro histórico de São Luís está classificado como Patrimônio Mundial da UNESCO, pois os 
blocos de pedra e os monumentos coloniais servem de pano de fundo para as muitas festividades 
folclóricas coloridas do Bumba Meu Boi que saem às ruas durante o mês de junho. Para conhecer 
a cena cultural animada, visite o Museu de Artes Visuais, um edifício decorado com a maior 
coleção de azulejos portugueses da América Latina, e faça uma visita guiada à Casa de Nhozinho, 
um museu dedicado ao trabalho e à história das artesãs mais influentes do Maranhão



AtinsAtins

Localizada em um lugar privilegiado, banhado pelas águas salgadas
do Oceano Atlântico e pelas águas doces do Rio Preguiças, Atins é
uma vila de pescadores com ruas de areia em localização
privilegiada na entrada leste do Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses. Com um ambiente bucólico e relaxante, aqui os
hóspedes são convidados a se desconectar da rotina agitada.



ParnaíbaParnaíba

Parnaíba fica localizado entre as fronteiras dos estados do
Maranhão e Piauí e é o a principal porta de entrada a visitar o Delta
do Parnaíba, o terceiro maior delta do mundo e um dos mais belos
cenários do país, formado pelo encontro entre o rio e o mar, e uma
grande coleção de lagoas, dunas e manguezais áreas, desde 75 ilhas
fluviais diferentes.



CamocimCamocim

Conhecida por suas praias paradisíacas e dunas desertas, Camocim
é o lugar ideal para uma viagem romântica ou com amigos. A região
ainda é pouco explorada e bem preservada, devido ao seu
distanciamento do agito das grandes cidades, o que a torna um
cenário espetacular a ser explorado!



JericoacoaraJericoacoara

Esta antiga vila de pescadores perdida entre as dunas e antes
isolada do mundo exterior, é um paraíso de areia no nordeste do
Brasil. Com paisagens selvagens mas sublimes, Jeri possui o
ambiente perfeito de relaxamento e liberdade, proporcionado por
natureza cercada e gente simpática. Aqui, os hóspedes podem
relaxar na lagoa ou nas praias oceânicas, aventurar-se na prática de
kitesurf ou ser saudados por um pôr do sol colorido em muitos
locais auspiciosos.



COMO CHEGAR

Devido aos horários e custos da nossa malha 
aérea  recomendamos iniciar com a chegada 
em São Luís e partida para Barreirinhas em 
privativo pela manhã.

A saída poderá ser feita por Jericoacoara ou 
por  será por Fortaleza. Nesse caso saindo de 
Jeri pela manhã por 04hs em carro 4x4 
privativo.

• Melhor época para visitar os Lençóis Maranhenses: de junho a agosto durante o inverno. Os dias serão quentes com o sol, mas a temperatura cai ao
final do dia (lembre-se de levar um agasalho). A partir de setembro as lagoas começam a secar, ficando com menos água e, algumas até
desaparecendo.  Jeri pode ser visitada o ano inteiro, sendo recomendado entre Julho e Dezembro, quando ocorrem menos chuva e as lagoas estão
mais cheias e águas cristalinas.

• Relax e descanso, esses devem ser o objetivo da viagem, Jeri não possui muitos passeios, portanto não vá em busca de dias ocupados. ´Sombra e água
fresca é o que te aguarda por lá.

• Em Jeri existe uma taxa de turismo sustentável por R$5,00 por dia por pessoa durante a permanência na cidade
• 100% das ruas são de areia. Portanto, lembre-se de levar (além das roupas) calçados confortáveis (dificilmente se usará outro calçado que não o

chinelo ou uma papete). Leve pouca bagagem! O trajeto até Atins, por exemplo, é longo, passando por barco ou estrada de areia.

• Em algumas cidades do roteiro há somente pequenos mercadinhos, então faça uma lista e leve tudo o que você precisa, principalmente remédios de

uso contínuo. Pode ser difícil encontrar por lá.

IMPORTANTE



ROTEIRO

DIA MANHÃ TARDE NOITE

1 Noite livre / pernoite em São Luiz

2

Transfer desde  aeroporto até hotel   City tour com almoço incluso

Transfer aéreo São Luis x Barreirinhas                   Tour Rio Preguiças Barreirinhas x Atins Noite livre / pernoite em Atins

3 Passeio nas lagoas de Atins & Canto do Atins /Pic nic Noite livre / pernoite em Atins

4 Noite Livre / pernoite em Parnaíba

5

Transfer Atins x Cabure

Transfer Parnaíba x Camocim 

Tour Delta Cruiser Tutoia x Tatus 

Tarde livre Noite livre / pernoite em Camocim

6 Noite livre / pernoite em Camocim

7 Noite livre / pernoite em Jeri

8 Noite livre / pernoite em Jeri

9

Dia livre

Transfer Camocim x Jeri com praia de Guriú 

Tour buggy Lagoa Azul guia local

Dia Livre Noite livre / pernoite em Jeri

10 Transfer Jeri x aeroporto 



Dia 1

• Chegada em S. Luís até o hotel. Passeio
curto (só a pé pelo centro histórico).
Jantar no restaurante do Senac.

• City tour Histórico - inicio do passeio a
pé na Praça Dom Pedro II, Palácio dos
Leões e antiga casa de Câmara e cadeia,
Igreja da Sé, Praça Benedito Leite, Rua
Portugal, morada das artes e Casa do
Maranhão, Convento das Mercês, Escola
de musica do Maranhão, Teatro João do
Vale (por fora), Câmara Municipal (por
fora), Mercado das Tulhas e Casa do
Maranhão.

• Pernoite em São Luís com café da
manhã.

• Obs: Aos domingos e segundas o
centro histórico fecha e só conseguiremos
fazer passeio na parte externa.



Dia 2

• Após o café da manhã saímos com destino a Barreirinhas em traslado desde o hotel até o
aeroporto. Transfer aéreo para Barreirinhas (15kg de bagagem por pessoa), sobrevoando os
Lençóis.

• Transfer em lancha rápida de Barreirinhas a Atins e ao final transfer de jardineira do porto a
pousada.

• Pernoite em Atins com café da manhã.



Dia 3

• Passeio nas lagoas de Atins e canto do Atins

• Após o café da manhã saímos para o passeio de jardineira 4x4
privativa – Circuito Lagoas canto do Atins (dia todo): possíveis lagoas a
serem visitadas de acordo com a época: lagoa do gavião, lagoa do kite,
maria vitória, três marias, lagoa da roberta e sete mulheres. A parada
para almoço será no famoso camarão do Antonio com saída as 9 horas
e retorno previsto após o por do sol, por volta das 18h.
Obs por ser um passeio que depende de condições naturais, não
podemos garantir que serão visitadas todas as lagoas mencionadas
acima.

• Inclui: Passeio das Lagoas de Atins com almoço (incluso) no
Antonio do Camarão e retorno a pousada

• Passeio de pic nic no por do sol em Atins

• Pernoite em Atins com café da manhã.



Dia 4
• Transfer de Atins para o Delta do Parnaíba com revoada dos guarás. Saída às 13h da pousada em jardineira 4x4 para embarque em lancha no porto de

Atins, atravessando até Caburé (duração média de 20 a 30 min.). Ao chegar em Caburé, seguiremos em 4x4 até Tutóia para embarque na lancha para a
travessia do Delta com revoada dos guarás. No término do passeio, por volta das 18h/18:30 ida até o porto dos Tatus, onde o carro vai estar
aguardando para os levar até o Hotel em Parnaíba. (Obs: os clientes almoçam em Atins (não incluso) antes de sair para o passeio).

Inclui: 

• Transfer de jardineira da pousada ao porto + lancha rápida de Atins ao Caburé + transfer em carro 4x4 de Caburé a Tutóia

• Transfer em lancha rápida de Tutóia a Parnaíba com revoada dos guaras

• + transfer do porto dos Tatus a pousada

• Pernoite em Parnaíba com café da manhã

Dia 5

• Saída às 12h para Camocim. Transfer em veículo privativo de Parnaíba a Camocim via asfalto. Duração média de 2h.

Inclui: 
• Transfer de Parnaíba a Camocim

• Pernoite em Camocim com café da manhã



Dia 06 - Camocim - DIA LIVRE.

Pernoite em Camocim com café da manhã

Dia 7
- Às 10h transfer até Jeri em 4x4 privativo seguindo até a

balsa, na foz do Rio Coreaú em Camocim, com a qual
atravessaremos até as brancas dunas e as carnaúbas da Ilha

do Amor. O 4x4 seguirá a beiramar até Tatajuba ou Lago 
Grande (de acordo com a maré) relaxe nas redinhas na água e 

com o curioso cardápio “ao vivo” de restaurantes locais. 
Seguimos em balsa na Praia de Guriú, com seu canal de águas

verdes e o cemitério de árvores de mangue. Seguiremos a 
beira-mar até Jeri a tempo de apreciar o pôr-do-sol na

famosa duna de mesmo nome.

Inclui: Transfer de Camocim a Jeri

Pernoite em Jeri com café da manhã



Dia 08 

Saída Às 09h para Lagoa Azul e Paraiso - Tour off-road às 
Lagoas Paraíso e Azul, com visita a Pedra Furada, cartão postal 
cearense, a qual alcançaremos em caminhada de 20 minutos a 
partir da Praia do Preá. Já na Lagoa do Paraíso, o colorido 
vibrante do lugar remete aos paraísos caribenhos: areia fina e 
extremamente branca se confunde com o verde da vegetação 
rasteira e dos coqueiros que por sua vez emolduram o azul 
turquesa da água cristalina. Excelente estrutura de bares e 
restaurantes. 

• Pernoite em Jeri com café da manhã



• Dia livre.

• Pernoite em Jeri com café da manhã

Dia 09

Dia 10
• Check out até 12h. Transfer até aeroporto



SUGESTÕESSUGESTÕES
VOOSOLO VIAGENS



Luzeiros São Luiz:

O Hotel Luzeiros São Luis está localizado a uma curta caminhada da praia de Ponta do Farol, em São Luis, Maranhão, a 18 km do 
Aeroporto Internacional.

Atins Charmes:

A pousada fica no povoado de Atins, na rua da Alegria, ao redor tem o Rio Igarapé, a Praia, o rio Preguiças e o Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses.

Toda a estrutura foi construída com materiais sustentáveis e por nativos da região, contribuindo para o desenvolvimento local.



Casa de Santo Antônio 

O hotel, abrigado em uma antiga mansão do século XIX, oferece não apenas uma excelente hospedagem para os visitantes, mas uma imersão na 
cultura e costumes do Império Brasil. As suítes exclusivamente mobiliadas têm um clima de sofisticação, refinamento e luxo das quadras 
portuguesas, com decorações inspiradas em Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, e princesa Isabel, autora da Lei Áurea, que libertou os 
escravos brasileiros.(possui ar condicionado)

Baía das Caraúbas 

O Baía de Caraúbas Hotel está localizado na chamada Rota das Emoções, no início do encontro do Rio dos Remédios com o Oceano Atlântico. A 
envolvente é cheia de vida e paisagens incríveis, habitat de dezenas de pássaros e ventos perfeitos para a prática de desportos náuticos. Espalhados 
em 80 mil m² de terreno estão os bangalôs sobre palafitas, sendo assim ambiente para poucas pessoas. O hóspede do hotel Baía de Caraúbas pode 
contemplar a natureza rústica por fora e o requinte sofisticação por dentro tudo em harmonia com o exterior. O acesso à Baía de Caraúbas é feito 
pela praia somente com veículo 4x4 ou bugue que sai do hotel Casa de São José, em Camocim.(01 apto c/ ventilador + 03 suítes com ar)



Vila Kalango:

Situada à beira-mar e cercada por coqueiros, exuberante vegetação tropical e belas dunas de areia, a Pousada Vila Kalango está localizada a 320 km 
de Fortaleza na Praia da Duna do Pôr do Sol, que possui 5.000 m² de coqueiros e cajueiros.

La Villa:

Localizada em frente às paradisíacas dunas de Jericoacoara, considerada uma das 10 mais belas praias do mundo, o La Villa Jeri oferece uma
experiência de sofisticação para quem não abre mão do conforto. A decoração com elementos de madeira e palha contrasta o clima rústico da vila
de pescadores com o conforto e requinte das acomodações, proporcionando aos hóspedes a melhor experiência e localização estratégica nas
charmosas praias de Jeri.



VALORES E DETALHES DO ROTEIRO:

Cidade Hotel Tipo de Acomodação Período Preço total por pessoa em 
apto duplo

São Luis Luzeiros Superior De 28 a 29/09/2021

Atins Atins Charme Chalés Chalét standard De 29 a 01/10/2021

Parnaíba Casa Sto Antônio Chalé charm De 01 a 02/10/2021 Base 06 paxs =R$ 9.990,00

Camocim Baia das Caraúbas Bungalow De 02 a 04/10/2021

Jericoacoara Vila Kalango Bungalow De 04 a 07/10/2021

Adicional para saída Aeroporto de Fortaleza:
R$200.00 por pessoa base 02
R$100.00 por pessoa base 04
R$135.00 por pessoa base 06 



CONDIÇÕES GERAIS:

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

• Proposta realizada considerando 06 adultos, para as datas mencionadas anteriormente. No caso de alteração de datas ou no 
número de viajantes o orçamento deverá ser revisto;

• Check in às 15h e check out às 12h;

• Nenhuma reserva foi efetuada portanto as tarifas e disponibilidade acima estão sujeitas à alteração sem aviso prévio;

• Serviços opcionais: os preços são válidos somente se confirmados antes da viagem;

• No caso de alteração de datas ou no número de viajantes o orçamento deverá ser revisto;

• O roteiro poderá ser modificado de acordo com as condições climáticas e/ou por motivos alheios a nossa vontade;

• Conforme Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigatória a apresentação de documento de identificação de Menores de 
18 anos e os mesmos devem estar acompanhados dos pais ou de responsável legal ao se hospedarem nos hotéis;

• Em caso de erro humano ou de computador, nos reservamos no direito de faturar novamente pelo preço ou serviço correto.

INCLUÍDO NA PROPOSTA:

• Hospedagem no hotel selecionado com café da manhã

• Transfer ida e volta do aeroporto até o hotel

• Passeios e refeições mencionados no programa (exceto opcionais)

• Taxas obrigatórias nos hotéis

NÃO INCLUÍDO NA PROPOSTA:

• Refeições não mencionadas e passeios opcionais;

• Serviços de comunicação (telefonia e internet);

• Bebidas, exceto se estiver mencionado no programa;

• Taxas opcionais cobradas pelo hotel

• Voos

• Seguro viagem com cobertura até R$ 20.000,00



DIFERENCIAIS:

Disponibilidade: Atendimento 24hs durante toda a viagem

Dicas no destino: Seja para compras, eventos, restaurantes, bares ou baladas, nossos especialistas possuem as melhores dicas 
de cada região

Flexibilidade: precisa de alguma alteração ou cancelamento? Não se preocupe, estamos aqui para ajudar
Viaje com mais segurança: incluímos seguro em todas as nossas propostas com serviços e passeios operados por nossa 
empresa

Protocolos: Todo parceiro é certificado de suas normas rígidas de higiene e sanitização

Sustentabilidade: A VOOSOLO e seus parceiros adotam e apoiam práticas sustentáveis em cada destino. Contate-nos para 
saber mais

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS : Um drink de boas vindas na chegada

EXCLUSIVIDADE VOOSOLO:

NOSSOS CLIENTES SE BENEFICIAM DE MUITO MAIS DO QUE UM PREÇO ESPECIAL. AGREGAMOS VALOR AS NOSSAS PROPOSTAS E
QUEREMOS QUE CADA PESSOA SE SINTA SEGURA E ESPECIAL, PORTANTO DESTACAMOS AQUI ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS:



FORMA DE PAGAMENTO

• Para compras no cartão de crédito Visa ou Mastercard, o pagamento poderá ser parcelado em até 12x sem juros.

TAXAS DE ALTERAÇÕES OU CANCELAMENTO: 

• Até 7 dias após a confirmação da reserva, o cliente poderá cancelar sem ônus;

• Após este prazo, será cobrada uma multa conforme cada política de cada hotel;

• A forma de cancelamento e reembolso poderá sofrer alterações quando houver pre pagamentos efetuados a terceiros, como no caso
de hotéis e prestadores de serviço. Nesse caso, será aplicada a política de cada fornecedor.

• Em casos de cancelamento fora dos prazos estabelecidos em virtude da pandemia, que impeçam o cliente de realizar a viagem
independente da sua vontade, será emitida uma carta de crédito para utilização até dezembro de 2022, conforme previsto na MP
1.036/2021. O comprovante do motivo de cancelamento poderá ser solicitado para o cliente;

• O crédito será fornecido de acordo com o valor total pago, podendo não ser aplicadas promoções e tarifas antes acordadas.

• Em casos de cancelamento por motivos de saúde a Passion Brazil se compromete a realizar todos os esforços cabíveis para assegurar
que o cliente realize a viagem na data desejada sem prejuízos para nenhuma das partes envolvida

PAGAMENTO E CANCELAMENTO:



Rua Félix da Cunha, 737 | sala  707 - Floresta - Porto Alegre

Telefone: +55 51 99969-6309 / 51 3018-1058

www.voosoloviagens.com.br

https://www.facebook.com/voosoloviagens/
https://www.instagram.com/voosoloviagens/
mailto:contato@voosoloviagens.com.br
https://www.voosoloviagens.com.br/



