PASSEIO
“SÃO LUÍS VISTA DO MAR” (São Luís – MA)
Dia 15/05/2021
Roteiro do Passeio
DIA 15/MAI/2021 (Sábado) – PONTA DÁREIA – São Luís
Comparecimento entre 8h30 e 8h45 a Ponta d’Areia, para
embarque em catamarã com saída as 9h para passeio náutico
com duração de 3h e o seguinte roteiro: pontes Bandeira Tribuzi
e José Sarney, av. Beira-Mar, Palácio dos Leões, Praia Grande,

Estaleiro Escola. Parada em banco de areia para banho.
Retorno pelo espigão costeiro a Ponta D’Areia as 12h.
OBS.: O passeio terá acompanhamento de guia de turismo e
música ao vivo.
Fim de nossos serviços. Até um próximo passeio!

Informações Importantes
ESTE PROGRAMA INCLUI:
 Catamarã para passeio privativo (grupo de 25 a 30 pax’s);
 Guia de turismo e equipe da Destinos;
 Música ao vivo;
 Serviço de bordo (frutas e água).
ESTE PROGRAMA NÃO INCLUI:
 Bebidas alcoólicas;
 Qualquer serviço não mencionado em “Este Programa
Inclui”.
POR QUE IR:
É uma maneira diferente de curtir e olhar a cidade de São Luís.
Parada para fotos, banho no banco de areia e com sorte até
admirar alguns botos perseguindo um cardume de peixes na
maré alta.
Partindo da bela e bucólica praia da Ponta d’Areia, o passeio
proporciona um belíssimo roteiro náutico por águas tranquilas.
Do fundo da baía se descobre toda a magia dos prédios
centenários do centro histórico, com destaque para o suntuoso
Palácio dos Leões.
O tour explora ainda os robustos e bem preservados
manguezais na foz do rio anil onde se pode apreciar a fauna

local, com a presença constante de aves como a garça e o
guará, famosos por sua beleza. O passeio margeia a bem
protegida baía de São Marcos, atravessa as pontes José Sarney
e Bandeira Tribuzi e passa pelo Estaleiro Escola e também pela
foz do Rio Bacanga.
O Catamarã tem capacidade para 60 pessoas e é
completamente panorâmico e seguro.
VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO:
(PREÇOS POR PESSOA):
Pagamento
Valor
Entrada
55,00
2X
55,00
Total
165,00
 A Vista: Mesmo valor que parcelado.
OBS.1: Crianças de 0 a 4 anos – cortesia.
Crianças de 5 a 10 anos – R$ 120,00.
OBS.2: Obrigatório o uso de máscara.
OBS.3: Estaremos trabalhando somente com 50% da
capacidade do catamarã, visando a segurança de todos os
participantes.
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