
Rota das Emoções
 Lençóis + Delta + Jeri



 A ROTA DAS EMOÇÕES

 A Rota percorre:
o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, área que abriga rios, praias e manguezais,
um cenário que é continuamente redesenhado pela natureza, através dos ventos e chuvas;
Delta do Parnaíba - onde a natureza se encarregou de unir o Rio Parnaíba com o Mar e
desse encontro se formou o maior delta de todas as américas;
Jericoacoara - belas praias e paisagens,famosa pelos bons ventos para os que gostam de
esportes aquáticos (kitesuf principalmente) e um pôr do sol que é um verdadeiro presente
para os olhos!

Rota Turística criada pelo Sebrae e o Ministério do Turismo em 2005, com o objetivo de
explorar o turismo nas regiões do Maranhão, Piauí e Ceará.

 



Catedral 
São Luís

SÃO LUÍS Ponte José Sarney

Orla da praia São Luís

Rua do Giz



São Luís
Santo Amaro/
Barreirinhas



Primeira porta de entrada aos Lençóis
Maranhenses. Praticamente dentro do
Parque dos Lençóis;

Cidade pequena com estrutura de
pousadas, restaurantes e comércio em
desenvolvimento

Algumas das lagoas mais bonitas dos
Lençóis como Gaivota, Andorinha e
Recanto

 Acesso a pé ou veículos autorizados.

SANTO AMARO



Principal porta de entrada para os Grandes
Lençóis

Cidade com maior estrutura de comércio e
restaurantes.

 4x4 até Lagoa Bonita/Lagoa azul (aprox. 1
hora) e caminhada pelos Grandes Lençóis

Imperdível : Sobrevoo panorâmico (Parque -
Rios - Praias da região)

 

BARREIRINHAS



Circuito Lagoa Bonita

Circuito Lagoa Azul



Quanto mais verde a água, mais nova é a lagoa!



Barreirinhas Atins



Vassouras

Mandacarú

Rio Preguiça



Desembarque no "portinho" (praia) de Atins e 4x4
até a pousada

Cidade mais estruturada que Santo Amaro, rústica
e charmosa.

Variedade maior de bares, restaurantes e pousadas

Passeio entre as lagoas e Dunas em 4x4  e
Cachoeira do bonzinho

Bons ventos para prática de Kite surf 

TGK : Experiências exclusivas para casais , famílias
e amigos

ATINS



Experiências TGK!



Atins              Caburé DeltaTutóia



Delta do Parnaíba

Embarque 
Tutóia - Delta

Morro do Meio 

Revoada dos Guarás





Parnaíba
Cidade bem estruturada

Base para quem quer
conhecer as praias e lençóis
piauienses

Lagoa do Portinho: um dos
principais pontos de
encontro para atividades
nas dunas



Off Road



Barra Grande
1h30 em 4x4 desde Parnaíba

Charmosa, rústica, centrinho
tomado por bares,
restaurantes e pousadas

Fortes ventos e propicia para
a prática de kitesurf

Atividades: passeio dos
cavalos -marinhos, Parque de
formações geológicas e
praias.



Parnaíba              Camocim Jeri



Balsa em Camocim, com
destino a Ilha do Amor

4x4 pelas dunas até Lagoa
da Torta em Tatajuba

Delicioso almoço e tempo
na beira da lagoa

Mangue Seco - Jeri no fim da
tarde - Por do Sol

Camocim-Jeri



Aeroporto Fortaleza ou Jijoca

Jeri



www. tgktravel.com.br
contato@tgktravel.com.br

mailto:contato@tgktravel.com.br


Obrigada! 


