LUIS CORREIA E DELTA DO PARNAÍBA
COM PARQUE NACIONAL DE SETE CIDADES
DE 20 DE ABRIL A 27 DE ABRIL

O Delta do Parnaíba é considerado uma das mais belas
paisagens do mundo. Está localizado entre os estados do
Maranhão e Piauí tendo em Parnaíba sua porta de
entrada. O cenário que o turista vai encontrar no Delta do
Parnaíba são praias com paisagens paradisíaca, espelhos
d´água, mangues, dunas, lagoas, animais silvestres e rios.
O Parque Nacional das Sete Cidades é uma unidade de
conservação brasileira, localizada em área de transição
entre cerrado e caatinga. São 36 quilômetros de proteção
integral à natureza, situados em Piripiri, na região norte
do estado do Piauí. Reúne sete cidades imaginárias, nome
dado a sete grupos de formações rochosas.

8 dias e 7 noites
▪ Transporte aéreo e taxa de embarque;
▪ Ônibus de Turismo para passeios;
▪ Hospedagem: 1 diária em Teresina (hotel a definir) e 6
diárias no Hotel Sesc Praia em Luís Correia;
▪ 15 refeições, sendo 07 cafés da manhã, 03 almoços
e 05 jantares;
▪ Passeios conforme roteiro;
▪ Seguro de viagem;
▪ Guias credenciados pelo Ministério do Turismo e
Técnico do Sesc.

➢ R$ 3.998,00 ou 10 x R$ 399,80 no cartão
Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e
seus Dependentes

➢ R$ 4.398,00 ou 10 x R$ 439,80 no cartão
Conveniados e seus Dependentes

➢ R$ 4.598,00 ou 10 x R$ 459,80 no cartão
Gerontologia

Local de embarque:

Aeroporto de Brasília – 06:15

Grau de dificuldade

1º dia - 20/04 (Qua): Encontro no Aeroporto de Brasília às 06:15 para despacho
de bagagem (Latam - voo 3804). Previsão de chegada às 10:25. Traslado para o
hotel em Teresina. Almoço incluso. Check in. Em horário oportuno, saída para city
tour com visita aos principais atrativos turísticos da capital. Jantar não incluso.
Noite livre.
2º dia - 21/04 (Qui): Café da manhã. Check out do hotel e saída para visitação
ao Parque Nacional de Sete Cidades. Almoço não incluso no percurso. Check in no
Sesc Praia e jantar incluso. Noite livre.
3º dia - 22/04 (Sex): Café da manhã. Manhã livre para aproveitar as
dependências do hotel e a Praia do Barro Preto. Após o almoço (incluso), saída
para a Praia de Macapá. Jantar incluso.
4º dia - 23/04 (Sáb): Café da manhã. Em horário oportuno, saída para o passeio
à Praia de Barra Grande, onde encontra-se o Cajueiro-rei. Almoço por conta do
excursionista. É possível realizar o Passeio do Cavalo Marinho (opcional). Retorno
ao fim do dia. Jantar incluso. Noite livre.
5º dia - 24/04 (Dom): Café da manhã. Saída com destino ao passeio ao Delta do
Parnaíba com Revoada dos Guarás. O passeio é realizado em lanchas rápidas do
tipo voadeira. Almoço não incluso na Ilha das Canárias. Neste dia o passeio termina
em torno de 18:30 em Parnaíba. Jantar não incluso.
6º dia - 25/04 (Seg): Café da manhã. City tour histórico em Parnaíba e Centro
Cultural Sesc Caixeiral. Almoço incluso na Praia de Peito de Moça. Hora de relaxar!
Os turistas terão a oportunidade de almoçar o caranguejo original dos mangues do
Delta do Rio Parnaíba, o item principal da culinária local, acompanhados por um
delicioso baião de dois piauiense com farofa e vinagrete. Retorno ao hotel no final
do passeio. Jantar incluso. Noite livre.
7º dia - 26/04 (Ter): Café da manhã. Saída pela manhã para conhecer a Praia de
Atalaia. Almoço por conta do excursionista. Retorno à tarde. Jantar incluso no
hotel. Noite livre.
8º dia - 27/04 (Qua): Café da manhã. Saída do Sesc Praia com destino ao
aeroporto de Teresina. Almoço não incluso no percurso. Apresentação no
Aeroporto às 12:50 para despacho de bagagem. Chegada prevista em Brasília às
17:05.

O Sesc-DF busca garantir a melhor experiência à sua clientela, com saúde e
segurança, implementando em seus passeios e excursões todos os
Protocolos de Biossegurança exigidos pelo Ministério do Turismo, sendo
uma instituição comprometida com o Selo de Turismo Responsável –
Limpo e Seguro.

➢ R$ 4.798,00 ou 10 x R$ 479,80 no cartão
Público em Geral e seus Dependentes

Alterações no roteiro e passeios são previstas por motivo de logística
nas cidades e principais vias; e condições climáticas sem prévio aviso.

Consulte os valores para crianças e
acomodações individuais
Parcelamento em até 10 X no cartão de crédito

• A apresentação para o embarque deverá ser feita, conforme o horário citado no roteiro acima.
• Por exigência da ANTT e DER, o embarque de passageiros somente será permitido mediante apresentação de documento de identificação original com foto.
Certidão de Nascimento Original somente será aceita para crianças até 11 anos.
• Documentos de Identificação aceitos: certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de motorista e carteiras profissionais com foto.
• Preços e programação estão sujeitos a alterações sem aviso. O guia poderá alterar o roteiro sem prejuízo da programação.
• Passeios, ingressos, taxas e refeições não inclusas, serão pagas a parte pelo excursionista.
Sesc Turismo. Viaje nessa ideia
www.sescdf.com.br
sescdf

Sesc 504 Sul:

3217-9120

Sesc Guará:

3383-9120

Sesc Ceilândia:

3379-9532

Sesc Taguatinga Norte:

3451-9105

