EXCURSÃO “OS LAGOS DA BAIXADA”
(Viana, Matinha, Penalva – MA)
DE 28 A 30/05/2021 (3 dias)
Roteiro da Viagem
1º DIA – 28/MAI/2021 (Sexta-feira) – SÃO LUÍS / VIANA
Comparecimento entre 7h e 7h15 na entrada do prédio onde está
localizada a Destinos Turismo para embarque as 7h15 em microônibus e saída com destino ao retorno da Cohama.
Comparecimento entre 7h15 e 7h30 ao posto de gasolina do
retorno da Cohama para embarque as 7h30 e saída com destino
ao município de Viana (215 km – 4h). Chegada prevista às 11h30
e acomodação no hotel Gran Lagus (MA-014, KM 36 – Quinta do
Maracu – Tel.: 0XX98-98819-6308). Almoço. As 16h saída para
pequeno tour pelo centro de Viana, terminando em local para
lanche ou jantar. Retorno ao hotel.
2º DIA – 29/MAI/2021 (Sábado) – VIANA / MATINHA / PENALVA
/ VIANA
Após café da manhã, as 9h, saída para passeio de barco pelos
Lagos da Baixada (Viana, Matinha e Penalva). Roteiro: saída de

Viana para Mocoroca, Santaninha e Igarapé do Engenho, com
paradas para banho e almoço nas Galegas. Retorno a Viana as
15h. OBS.: durante o passeio teremos água, refrigerante e petiscos
inclusos. Noite livre. CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUSOS.
3º DIA – 30/MAI/2021 (Domingo) – VIANA / SÃO LUÍS
Manhã livre para aproveitar o parque aquático do hotel. Almoço.
Após almoço, as 15h, saída para São Luís (215 km – 4h). Chegada
em São Luís prevista para 19h e desembarque nos mesmos locais
de saída. CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUSOS. Fim de
nossos serviços. Até uma próxima viagem!

Informações Importantes
ESTE PROGRAMA INCLUI:
 Transporte em micro-ônibus (grupo de 20 pessoas);
 2 diárias com café da manhã no hotel Gran Lagus
(apartamentos duplos);
 Tour histórico e passeio de barco pelos lagos;
 2 almoços;
 Guia acompanhante durante todo o percurso;
 Serviço de bordo (lanche de ida e água mineral);
 Brinde surpresa Destinos.
ESTE PROGRAMA NÃO INCLUI:
 Refeições não descritas como inclusas;
 Extras de caráter pessoal (bebidas, frigobar, gorjetas, etc.);
 Qualquer serviço não mencionado em “Este Programa Inclui”.
POR QUE IR:
A Baixada Maranhense tem quase 18 mil km². É uma imensa planície
inundada no norte do estado, onde o vai e vem das águas muda a
paisagem dia após dia e a natureza brota entre rios e lagos. A região
representa o maior conjunto de bacias lacustres do Nordeste.

Por toda essa riqueza natural, a região é fonte de vida para os
moradores ribeirinhos. A Baixada pode ser considerada o “Pantanal
Maranhense”.
É uma área formada por vastos campos naturais, cerrados,
babaçuais, lagos, rios e estuários que se estendem por diversos
municípios, entre eles: Anajatuba, Arari, Cajari, Matinha, Monção,
Penalva, Pinheiro, Santa Helena, São João Batista, Viana.
VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO:
(PREÇOS POR PESSOA):
Pagamento
Apt. Duplos
Entrada
180,00
3X
180,00
Total
720,00
 A vista = R$ 670,00.
OBS.: Crianças menores de 10 anos não são permitidas no passeio
de barco.
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