13 dias e 12 noites
2 pessoas em 1 apto duplo:

13 dias e 12 noites

INCLUI:
*Todas as hospedagens com café da manhã na categoria escolhida:
1 noite em São Luís, 1 noite em Santo Amaro, 2 noites em Barreirinhas, 1 noite em Parnaíba, 2 noites
em Barra Grande, 3 noites em Jericoacoara 2 noites em Fortaleza.
Todos os serviços terrestres, náuticos e passeios mencionados:
Entre destinos: Traslados São Luís/ Sangue (compartilhado), Sangue/Santo Amaro (privado), Santo
Amaro/Barreirinhas (privativo), Barreirinhas /Parnaíba (compartilhado), Parnaíba/Barra Grande
(compartilhado), Barra Grande/Jericoacoara (compartilhado), Jericoacoara/ Fortaleza (compartilhado).


São Luís: Traslado de chegada (compartilhado).
 Santo Amaro: Passeio em 4x4 à Lagoa da Gaivota; Passeio a Betânia (privativo).


Barreirinhas: Passeio de voadeira pelo Rio Preguiças com visita aos pequenos lençóis:
Vassouras, Mandacaru e Caburé. (compartilhado)



Parnaíba: Passeio vivencial teatralizado em lancha rápida ao Delta do Parnaíba – Circuito
Revoada dos Guarás (compartilhado).



Barra Grande: Passeio de canoa e charrete para observação de cavalos-marinhos
(compartilhado).



Fortaleza: City tour histórico com visita a Praia do Cumbuco (compartilhado); Traslado de Saída
(compartilhado)

IMPORTANTE: Este roteiro tem saídas somente às Sextas. Consulte tarifas para outros dias da
semana.
*Consulte outras opções de traslados com um de nossos consultores!

*Inclui: Seguro viagem
Observações:
a) Todos os roteiros da Eco Adventure Tour são customizáveis. Exclua, substitua ou adicione hotéis, passeios e
traslados conforme sua conveniência.
b) Inclui taxa de turismo sustentável de Jericoacoara.
c) Solicite tarifas com aéreo a partir de sua cidade.
d) Tarifas não válidas para feriados e datas comemorativas.
e) Períodos:
 Alta estação: de 20 de dezembro de 2018 a 31 de Janeiro de 2019; de 01 de junho a 30 de setembro de 2019.
 Baixa estação: de 01 de fevereiro a 31 de maio de 2019; de 01 de outubro a 19 de dezembro de 2019.

ALTA ESTAÇÃO
CATEGORIA LIGHT
VALOR POR PESSOA
Forma de Pagamento 1:
Depósito ou Boleto Bancário
Forma de Pagamento 2:
Parcelamento com Visa

R$ 4.672,00 por pessoa (com desconto)
6 x R$ 878,00 por pessoa (sem juros)

CATEGORIA COMFORT
VALOR POR PESSOA
Forma de Pagamento 1:
Depósito ou Boleto Bancário
Forma de Pagamento 2:
Parcelamento com Visa

R$ 4.758,00 por pessoa (com desconto)
6 x R$ 894,00 por pessoa (sem juros)

CATEGORIA STARS
VALOR POR PESSOA
Forma de Pagamento 1:
Depósito ou Boleto Bancário
Forma de Pagamento 2:
Parcelamento com Visa

R$ 7.151,00 por pessoa (com desconto)
6 x R$ 1.344,00 por pessoa (sem juros)

BAIXA ESTAÇÃO
CATEGORIA LIGHT
VALOR POR PESSOA
Forma de Pagamento 1:
Depósito ou Boleto Bancário
Forma de Pagamento 2:
Parcelamento com Visa

R$ 4.598,00 por pessoa (com desconto)
6 x R$ 864,00 por pessoa (sem juros)

CATEGORIA COMFORT
VALOR POR PESSOA
Forma de Pagamento 1:
Depósito ou Boleto Bancário
Forma de Pagamento 2:
Parcelamento com Visa

R$ 5.667,00 por pessoa (com desconto)
6 x R$ 1.065,00 por pessoa (sem juros)

CATEGORIA STARS
VALOR POR PESSOA
Forma de Pagamento 1:
Depósito ou Boleto Bancário
Forma de Pagamento 2:
Parcelamento com Visa

R$ 6.788,00 por pessoa (com desconto)
6 x R$ 1.276,00 por pessoa (sem juros)

Há três categorias de acomodações para este roteiro: LIGHT, COMFORT e
STARS.
 Light: Conforto e economia em hotéis e pousadas especialmente selecionados.

 Comfort: A melhor relação custo benefício. Hotéis e pousadas turísticos e

confortáveis que guardam um certo charme funcional.
 Stars: Para os mais exigentes, reúne apartamentos superiores nos melhores

hotéis e pousadas em cada destino.

LIGHT
Conforto e economia em hotéis e pousadas especialmente selecionados.

São Luís
Hotel Premier
Localizado entre dois dos mais bonitos cartõespostais de São Luís: A Praia da Ponta d'Areia e
a Lagoa da Jansem. Conta com apartamentos
modernos, café da manhã, Internet WiFi, TV de
20" a cabo, arcondicionado, ducha quente e fria,
frigobar e disponibilidade de bebidas na loja de
conveniência da Villa Premier.

Hotel Praia Ponta d'Areia
Localizado a 6 km do centro de São Luis. A
famosa Praia Ponta D'Areia e a Lagoa Jansen
estão a poucos passos do hotel. Além de quartos
com ar-condicionado, o hotel oferece uma
piscina ao ar livre, onde pode-se aproveitar o
clima agradável enquanto saboreia caipirinhas
geladas.O restaurante serve um café da manhã
variado, bem como pratos regionais e
internacionais no almoço e jantar.

Stop Way Hotel
Situado entre a Lagoa da Jansen e a Baía de
São Marcos, o Stop Way Hotel dispõe de
apartamentos modernos com acesso direto
à praia em São Luís. Os quartos possuem arcondicionado, frigobar, telefone e TV de tela
plana a cabo. O buffet de café da manhã com
frutas da estação, frios, cereais, bolos, bebidas
quentes e geladas é servido diariamente no Stop
Way Hotel.

Santo Amaro
Pousada Isabella
Com uma localização privilegiada no centro da
cidade de Santo Amaro – MA, a Pousada
Isabella dispõe de 20 confortáveis a p a r t a m e
n t o s e q u i p a d o s c o m A r Condicionado,
Frigobar, Tv e Chuveiro Elétrico. Além de
estacionamento próprio e um cardápio
diversificado para melhor atender seus clientes.

Pousada Água Doce
Às margens do Rio Alegre, a Água Doce tem
restaurante em sua estrutura. Os 08
apartamentos são simples, porém limpos,
arejados e equipados com arcondicionado.

Barreirinhas
Pousada D’Areia
O estabelecimento oferece acomodações com
ar-condicionado e estacionamento gratuito. Os
quartos da Pousada D'Areia são práticos e
incluem banheiro privativo, TV e frigobar. Conta
ainda com um buffet de café da manhã com
frutas e produtos regionais, como bolos
caseiros.

Pousada do Rio
Em meio a uma rica área verde, a Pousada do
Rio tem decoração inspirada na cultura
maranhense, assim como o cardápio regional do
seu restaurante. Possui vinte e quatro
apartamentos dotados de ar condicionado, TV,
frigobar e chuveiro quente. Uma pequena praia
proporciona mergulhos no Rio Preguiças.

Paraiso dos Lençóis
A Pousada Paraíso dos Lençóis possui 10
aconchegantes suítes compostas de cama
Queen size e/ou solteiro com colchões de molas
ensacadas, televisão LED com antena
parabólica, ar condicionado tipo Split, frigobar e
chuveiro elétrico. Internet wi-fi na recepção. Em
nosso refeitório climatizado oferecemos um
saboroso café da manhã com frutas e sucos
regionais, pães, tapioca, bolos, etc…

Pousada Murici
A apenas 700m do centro da cidade, a Pousada
Murici possi 16 apartamentos que contam com
ar condicionado, TV, frigobar, ducha quente e
cama Box. No restaurante da pousada você vai
encontrar os melhores pratos da culinária
maranhense, à base de frutos do mar. E, além
disso, vai encontrar o famoso mocotó da
Pousada Murici e outras comidas típicas do
Nordeste.

Pousada Boa Vista
Situado a 4 km do centro de Barrerinhas, no
Maranhão, a Pousada Boa Vista oferece
acomodações com vista para o jardim, redes e
uma piscina ao ar livre. Wi-Fi e estacionamento
privativo gratuitos estão disponíveis na
propriedade. Os quartos da Pousada Boa Vista
dispõem de banheiro privativo com chuveiro de
água quente, frigobar e ar-condicionado.

Pousada do Riacho
Situada a apenas 700 metros do centro de
Barreirinhas,
a
acomodação
oferece
oportunidades para praticar esportes de
aventura e ecoturismo. Os chalés privativos da
Riacho têm decoração simples com paredes em
tijolo e piso frio marrom. Todos possuem arcondicionado, frigobar e TV, assim como
varanda com vista do jardim.

Parnaíba
Delta Park Hotel
O Delta Park Hotel está localizado em grande e
bela área verde às margens do Rio Igaraçu. Sua
estrutura inclui restaurante, lavanderia, pesque e
pague ecológico e wi-fi zone. As acomodações
contam com ar condicionado, TV, frigobar e
chuveiro quente.

Hotel Portal dos Ventos
Tranquilidade e conforto é o que oferece o Portal
dos Ventos. Bem localizado em um bairro
residencial com fácil acesso a restaurantes e
bares, dentre outras comodidades. Seus
apartamentos possuem ar condicionado, TV,
frigobar e chuveiro quente. Oferece serviços de
lavanderia e internet sem fio.

Citi Executivo Hotel
O Citi Executivo Hotel está situado em Parnaíba,
a 4,2 km da Praça da Graça e a 19 km da Praia
Pedra do Sal. A propriedade dispõe de recepção
24 horas. Todos os quartos do hotel incluem
mesa de trabalho, TV de tela plana e banheiro
privativo. Todos os quartos incluem arcondicionado, e alguns contam com varanda.
Todas as unidades dispõem de guarda-roupa.

Hotel Pousada dos Ventos
Excelente opção de hospedagem com fácil
acesso a restaurantes e bares, dentre outras c o
modidades.Contacompiscina,
restaurante, sushi bar, jardins, quadra de tênis,
playground, wi - fi, lavanderia. Apartamentos
com ar condicionado, TV, frigobar e chuveiro
quente.

Pousada Vila Parnaíba
O Vila Parnaíba oferece buffet de café da
manhã, piscina ao ar livre e Wi-Fi gratuito. Todos
os quartos têm ar-condicionado, uma TV LCD,
telefone
e
banheiro
privativo.
Alguns
apresentam vista para o jardim e um cofre.
Apresentam decoração simples e incluem
roupas de cama e toalhas. O buffet de café da
manhã inclui frutas da estação, pães e bolos,
além de uma seleção de bebidas.

Pousada Vila do Carmo
A Pousada Vila do Carmo está localizada em
Parnaíba, a 200 m da Praça da Graça, e oferece
WiFi gratuito e um café da manhã de cortesia.
Todos os quartos dispõem de ar-condicionado,
TV de tela plana a cabo e frigobar. Os banheiros
privativos possuem chuveiro.

Barra Grande
Pousada do Fred
Situada a apenas 30 m da Praia de Barra
Grande, a Pousada do Fred oferece quartos c o
m a r - c o n d i c i o n a d o , W i F i e
estacionamento gratuitos. Uma piscina ao ar
livre, jardins e recepção 24 horas também estão
disponíveis. Os quartos dispõem de uma
varanda térrea agradável com rede, banheiro
privativo, cofre e frigobar. Todas as unidades
possuem TV de LCD.

Barra Grande Beach Club
Esta acomodação está a 1 minuto de caminhada
da praia. Com WiFi gratuito em todas as áreas,
o Barra Grande Beach Club está localizado em
Barra Grande, a 39 km de Parnaíba. Você
poderá desfrutar do bar no local. Há uma
recepção 24 horas na propriedade.

Barra Grande Kite Camp (BGK)
Foi concebida em estilo rústico-chique valendose unicamente de materiais regionais. Fica
localizada entre coqueirais à beira-mar e possui
área pra leitura e relax, bar na praia e guarderia.
Nesta categoria (Comfort) disponibilizamos
chalé no coqueiral, equipado com ar
condicionado, frigobar e chuveiro quente.

Jericoacoara
Jeri Village Hotel
O Jeri Village Hotel recentemente r e f o r m a d
o , e c o m u m a e x c e l e n t e infraestrutura:
piscina, bar, área de lazer e localização
privilegiada. Conta hoje com 28 (vinte oito)
suítes equipadas com ar, TV, frigobar e chuveiro
quente.

Viva Jeri
Viva Jeri Pousada está situado em Jijoca de
Jericoacoara e oferece internet wireless gratuita.
A uma curta caminhada da Praia de
Jericoacoara, fornece quartos confortáveis
equipados com banheiro privativo, mini bar e TV
de tela plana.

Villa Chic
Oferecendoquartosprivativose
dormitórios compartilhados, a Villa Chic Hostel
Pousada está situado a 400 m da belíssima
Praia
de
Jericoacoara.
Esta
pousada
encantadora oferece WiFi gratuito e piscina ao
ar livre. Todos os quartos estão equipados com
ar-condicionado, ventilador e roupa de cama. Os
quartos privativos também contam com banheiro
individual equipado com chuveiro quente.

Pousada Casalice
Localizada a apenas 50m da praia e ao lado da
praça principal perto de restaurantes, bares e
lojas. A Pousada dispõe de 20 confortáveis e
refinados quartos que são aconchegantes e
oferecem uma harmonia de cores na sua
decoração mesclada com detalhes em madeira
natural.

Bella Jeri
O Bella Jeri oferece quartos confortáveis com
varanda, TV, frigobar e Wi-Fi. Os quartos
possuem banheiro privativo e varanda com rede,
além de ar-condicionado e piso frio . As
instalações incluem churrasqueira e piscina.

Pousada do Mauricio
A poucos passos da praia na Rua Principal,
presenteia a seus hóspedes total facilidade de
circulação pela vila, permitindo o vai e vem sem
cansaço.
Para
aqueles
que
querem
simplesmente relaxar e ver a vida passar, o bar
da pousada é o local ideal: com suas redes e
sofás, funciona como um camarote de onde se
pode assistir ao desfile da vida de Jeri.

Fortaleza
Hotel Villa Mayor
Localizado a apenas 100 metros da praia, em
Fortaleza, perto do Mercado Regional de
Artesanato e vários restaurantes. Os quartos
fornecidos pelo Villa Mayor estão equipados
com ar-condicionado, TV a cabo, frigobar,
telefone e acesso gratuito à internet. Um buffet
de café da manhã com sucos, bolos e frutas
regionais espera por você a cada manhã no
restaurante, que permanece aberto 24 horas por
dia.

Carmel Magna Praia Hotel
Com um impressionante design moderno, este
hotel de 3 estrelas está localizado diretamente
na famosa Praia de Iracema em Fortaleza. A
maioria dos quartos com banheiro privado do
Hotel Magna Praia desfrutam de vistas cênicas
do oceano. Os quartos são cuidadosamente
decorados, confortáveis, e possuem arcondicionado, TV a cabo e acesso gratuito à
internet Wi-Fi.

Tulip Inn Fortaleza
O Tulip Inn possui uma localização privilegiada,
a 250 m da Praia do Meireles. Este hotel 3
estrelas convida você a relaxar na piscina, sauna
ou academia. O WiFi gratuito está disponível em
todos os ambientes. Os quartos são bem
iluminados e possuem ar-condicionado. As
unidades dispõem de varanda, frigobar e TV a
cabo. O banheiro privativo inclui chuveiro e
secador de cabelo.

Carmel Express
A apenas 2 quarteirões da Praia de Iracema, o
Carmel Express Hotel convida você a tomar sol
à beira da piscina no terraço, enquanto admira a
vista do mar. O Wi-Fi é gratuito. Você também
pode apreciar a vista do mar durante o café da
manhã e relaxar na sala de TV e no café.

COMFORT
A melhor relação custo benefício. Hotéis e pousadas turísticos e confortáveis que
guardam um certo charme funcional.

São Luís
Brisamar Hotel
Excelente localização e estrutura externa de
lazer, compõem o cenário perfeito para suas
férias. 50 aptos Standards todos devidamente
equipados com TV LCD 32 e canais à cabo, ar
condicionado Split, frigobar, telefone com
discagem direta e outros. Além de uma
excelente localização, com fácil acesso ao
centro histórico, centros comerciais, praias e
aeroporto.

Bristol Express São Luís
Localizado a 6 km do centro de São Luis. A
famosa Praia Ponta D'Areia e a Lagoa Jansen
estão a poucos passos do hotel. Além de quartos
com ar-condicionado, o hotel oferece uma
piscina ao ar livre, onde pode-se aproveitar o
clima agradável enquanto saboreia caipirinhas
geladas.O restaurante serve um café da manhã
variado, bem como pratos regionais e
internacionais no almoço e jantar.

Grand São Luís Hotel
Este hotel está localizado no centro histórico de
São Luís do Maranhão, a 8 km da Praia de São
Marcos. A propriedade dispõe de piscinas para
adultos e crianças, além de um restaurante .
Para sua comodidade, o Wi - Fi gratuito está
disponível em todas as áreas.

Praiabella Hotel
O Hotel Praiabella oferece acomodações
modernas, a poucos minutos a pé da praia do
Calhau, na pitoresca cidade de São Luís. A
propriedade dispõe de piscina com vista do
Oceano Atlântico. Mobiliados em estilo simples,
todos os confortáveis quartos incluem
comodidades modernas, como TV LCD e arcondicionado, e uma varanda privativa. Algumas
unidades apresentam vista panorâmica do
Oceano Atlântico.

Calhau Praia Hotel
O Calhau Praia Hotel está situado à beira-mar,
diretamente na Praia da Av. Litorânea. A piscina
ao ar livre privativa oferece vista para a praia. No
Deck Bar, na cobertura, são servidos coquetéis.
Os quartos do Calhau Praia são espaçosos e
bem iluminados. Todos dispõem de banheiro
privativo, TV a cabo e ar-condicionado. O
restaurante do hotel serve um buffet de café da
manhã e pratos regionais do Maranhão.

Casa Lavinia
Situada a menos de 1 km do Centro Histórico e
a 3 minutos a pé do Cafua das Mercês - Museu
do Negro. As comodidades incluem terraço e WiFi gratuito. Os quartos são completos com
banheiro privativo com chuveiro e secador de
cabelo, enquanto alguns quartos da Casa
Lavinia também oferecem varanda. Um café da
manhã continental é servido diariamente na
propriedade.

Santo Amaro
Pousada Isabella
Com uma localização privilegiada no centro da
cidade de Santo Amaro – MA, a Pousada
Isabella dispõe de 20 confortáveis a p a r t a m e
n t o s e q u i p a d o s c o m A r Condicionado,
Frigobar, Tv e Chuveiro Elétrico. Além de
estacionamento próprio e um cardápio
diversificado para melhor atender seus clientes.

Pousada Água Doce
Às margens do Rio Alegre, a Água Doce tem
restaurante em sua estrutura. Os 08
apartamentos são simples, porém limpos,
arejados e equipados com arcondicionado.

Barreirinhas
Pousada do Buriti
O Hotel Pousada Do Buriti oferece acomodações
com varanda, além de uma piscina, e acesso à
internet sem fio (Wi-Fi) e estacionamento
gratuitos . Ele está localizado no centro de
Barreirinhas, a 200m do Rio Preguiças. Os
quartos climatizados do hotel são decorados
com simplicidade, equipados com televisão e
frigobar.

Orla Nautica
O Orla Nautica oferece acomodações práticas à
margem do Rio Preguiça, a apenas 2 km do
centro de Barreirinhas. As comodidades de lazer
no local incluem mesas de pingue-pongue e
sinuca. Os quartos apresentam decoração
simples c o m p i s o f r i o . T o d o s i n c l u e m
a r - condicionado, varanda, TV de tela plana e
banheiro privativo com chuveiro elétrico.

Encantes do Nordeste
O Encantes Do Nordeste oferece chalés
privativos de estilo rústico. A propriedade poderá
providenciar uma variedade de excursões para
os Lençóis Maranhenses e também conta com
piscina ao ar livre. Os chalés do Encantes Do
Nordeste são espaçosos e práticos, com arcondicionado, TV e banheiro privativo. Todos
têm varanda privativa com rede.

Parnaíba
Hotel Cívico
O Hotel conta com 67 apartamentos e 4 suítes,
equipados com telefone (discagem direta), ar
condicionado, música ambiente, TV à cabo,
room service, frigobar e internet; distribuídos em
seus diferentes níveis de acomodações.
Oferece, ainda, área de lazer com piscina e
serviço de bar, proporciona passeios turísticos e
dispõe de salão de convenção com 70 lugares.

Arrey Hotel Beach
Localizado em Parnaíba, no Piauí, a 10 km da
Praça da Graça, o Arrey Hotel Beach dispõe de
piscina ao ar livre, terraço ao ar livre e
restaurante. O hotel dispõem ainda de Wi-Fi g r
a t u i t o e m t o d a s a s á r e a s e
estacionamento privativo sem custo adicional.
Os quartos incluem TV de tela plana a cabo e
banheiro privativo.

Barra Grande
Barra Grande Kite Camp (BGK)
Foi concebida em estilo rústico-chique valendose unicamente de materiais regionais. Fica
localizada entre coqueirais à beira-mar e possui
área pra leitura e relax, bar na praia e guarderia.
Nesta categoria (Comfort) disponibilizamos
chalé no coqueiral, equipado com ar
condicionado, frigobar e chuveiro quente.

Pousada Titas
A Pousada Titas oferece uma piscina ao ar livre
e um charmoso bar no local. As unidades têm
uma TV de tela plana. Algumas acomodações
incluem sacada ou varanda térrea. Há banheiro
privativo em todas as unidades. Além de Wi-Fi
gratuito em todas as áreas da pousada..

Rota dos Ventos
Há 60 m da Praia de Barra Grande, a Rota dos
Ventos oferece um café da manhã diário,
estacionamento e Wi-Fi, ambos gratuitos .
Todos os quartos estão equipados com arcondicionado, frigobar e banheiro privativo. São
decorados com bom gosto e oferecem roupa de
cama e toalhas de banho

Paraiso da Barra
A Pousada Paraíso da Barra oferece chalés
rústicos, com quartos e suítes com capacidade
de 1 até 4 pessoas, todas equipadas com arcondicionado, cama Box, TV, frigobar, chuveiroelétrico. Sua estrutura possui estacionamento
interno, café da manhã regional estilo Buffet. A
Pousada fica localizada a 50m da praia e é
rodeada por muito verde, criando um ambiente
aconchegante e acolhedor.

Terra Patris Atelier
Situada em Barra Grande, a Terra Patris Atelier
Pousada dispõe de jardim, terraço e lounge
compartilhado. Os quartos incluem TV de tela
plana via satélite e banheiro privativo. As
acomodações têm uma varanda com vista do
jardim. As unidades contam com arcondicionado, e alguns quartos também
possuem varanda térrea.

Jericoacoara
Pousada Naquela
O Naquela oferece piscina, salão de jogos, um
pequeno riacho e uma área tranquila de
massagens. Os quartos são espaçosos com
varanda e vista para o jardim, incluem arcondicionado, TV LED de 32", secador de
cabelo, frigobar e cofre. Esta pousada apresenta
uma piscina de luxo com terraço e redes à
disposição do hospede.

Pousada Wind Jeri
Situada no centro de Jeri, dispondo de piscina,
quartos com ar-condicionado, sushi-bar e jardim
com mirante. Os quartos apresentam decoração
contemporânea, enquanto os chalés têm móveis
de madeira escura. Todos possuem TV, frigobar
e varanda com rede. Alguns contam ainda com
sala de jantar, varanda com vista para o mar e
cozinha, com geladeira e forno.

Pousada Surfing Jeri
Cercado por natureza nativa e a apenas 70
metros da praia, a Pousada Surfing Jeri oferece
acomodações em Jericoacoara. Para sua
comodidade, o Wi-Fi é gratuito. Todos os
quartos da acomodação dispõem de arcondicionado, cofre, TV de tela plana com canais
via satélite, frigobar e varanda com vista do
jardim. Todos têm banheiro privativo com
chuveiro e produtos de higiene pessoal
gratuitos.

Pousada Blue Jeri
A Pousada está apenas a 100 metros da Praia
de Jeri e a uma curta distância de lojas e
restaurantes da aldeia. O hotel dispõe de u m t e
r r a ç o c o m u m a b a n h e i r a d e
hidromassagem, e uma piscina em estilo lagoa.
Todos os quartos do Blue Jeri oferecem arcondicionado e vista sobre os jardins do hotel.

Fortaleza
Holiday Inn Fortaleza
Este hotel à beira-mar oferece atividades de
lazer e quartos amplos, com acesso à internet e
vista da Praia de Iracema. Dispõe também de
uma cobertura com piscina panorâmica, terraço
e academia moderna. Os quartos do Holiday Inn
Fortaleza são decorados com tons de vermelho
e móveis de madeira de qualidade. Todos
incluem ar-condicionado, cafeteira, TV a cabo e
mesa de trabalho grande.

Hotel Sonata de Iracema
O Hotel Sonata de Iracema é um hotel à beiramar clássico, situado na Praia de Iracema. Da
sua varanda, você pode admirar a vista para o
mar, enquanto relaxa na piscina. Os quartos do
Hotel Sonata de Iracema possuem piso frio e
muita luz natural. Estão todos equipados com arcondicionado e TV a cabo, além disso oferecem
vistas belíssimas do mar.

STARS
Para os mais exigentes, reúne apartamentos superiores nos melhores hotéis e
pousadas em cada destino.

São Luís
Hotel Luzeiros São Luís
É um dos mais requintados hotéis da São Luís.
Localizado em área nobre da cidade,
aliamodernidade,tecnologiae
funcionalidade. Fazem parte de sua estrutura
cyber, SPA, fitness center, piscina, restaurante,
bar panorâmico. Com vista pro Atlântico, seus
quartos têm, TV a cabo, ar condicionado e
frigobar.

Blue Tree Towers São Luis
Localizado na praia do Calhau, em São Luís, o
Blue Tree Towers São Luis oferece Wi-Fi
gratuito
em
toda
a
propriedade
e
estacionamento privativo gratuito. Todos os
quartos da propriedade dispõem de arcondicionado, TV com canais a cabo, frigobar e
banheiro privativo com secador de cabelo.

Santo Amaro
Pousada Rancho das Dunas
A Pousada Rancho das Dunas está localizada
às margens do rio Alegre, em frente a uma
prainha, numa linda área verde. Possui 12
quartos com TV, frigobar e restaurante.

Barreirinhas
Porto Preguiças Resort
Em meio a uma área de 200.000m de mata
virgem às margens do Preguiças, o Porto
Preguiças prima em cada detalhe. Nos espaços,
antiguidades, obras de arte, artesanato fino e
plantas dão uma atmosfera única ao ambiente.
Seus chalés têm 58m e dispõem de ar
condicionado, TV a cabo, frigobar, chuveiro
quente, travesseiros depluma de ganso e vanda
com rede.

Gran Lençóis Flat Residence
Ao lado do Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses, em São Luís, este resort 4
estrelas oferece piscina ao ar livre, sauna e
quartos com ar-condicionado. O WiFi e o
estacionamento privativo estão disponíveis
gratuitamente. Os quartos do Gran Solare
Lençóis Maranhenses possuem TV a cabo e
varanda onde você pode desfrutar de bebidas.
Alguns quartos incluem área de estar ampla com
sofá e mesa de centro.

Parnaíba
Casa de Santo Antonio
O Hotel é composto por 22 suítes
individualmente decoradas e mobiladas para
redespertarem o charme e elegância do
passado, mas modernamente equipadas com ar
condicionado split, tv led com canais por
assinatura, telefone e internet wireless, cofre e
frigobar. Além disso, o hotel dispõem de piscina,
jacúzi, banho turco, sala de massagens e zona
de academia.

Vila Itaqui
Os bangalôs foram construídos a beira mar e
são equipados com ar condicionado, frigobar,
TV, água quente e uma varanda com uma vista
deslumbrante . Suas acomodações confortáveis,
aliadas ao charme de sua construção rústica,
oferecem ao hóspede uma estadia altamente
prazerosa. O local ideal para seu descanso e
lazer no litoral Piauiense.

Barra Grande
Barra Grande Kite Camp (BGK)
Foi concebida em estilo rústico-chique valendose unicamente de materiais regionais. Fica
localizada entre coqueirais à beira-mar e possui
área pra leitura e relax, bar na praia e guarderia.
Nesta categoria (Comfort) disponibilizamos
chalé no coqueiral, equipado com ar
condicionado, frigobar e chuveiro quente.

La Plage Hotel Boutique
Este hotel 5 estrelas oferece recepção 24 horas,
lounge compartilhado e Wi-Fi gratuito. Os
quartos dispõem de terraço com vista para o
mar,, equipados com TV de tela plana e guardaroupa. No La Plage Hotel Boutique, você pode
desfrutar de um café da manhã continental. A
acomodação dispõe de piscina ao ar livre.

Jericoacoara
Pousada Vila Kalango
Ao lado da Duna do Pôr-do-sol e à beira mar de
Jeri, essa pousada tem um estilo próprio de
receber seus hóspedes. Sua concepção rústicochique é cheia de personalidade e bom gosto,
dispõe de piscina, lounge, bar, restaurante,
guarderia, redários, áreas de leitura e relax,
gazebo de massagem, wi-fi e outras
comodidades. Seus chalés são amplos,
arejados
absolutamente
integrados
ao
ambiente.

Blue Residence Hotel
O Hotel possui uma piscina ao ar livre e
restaurante, e está localizado em frente à Praia
de Jericoacoara. Este apart-hotel conta com
WiFi gratuito. Os apartamentos são modernos e
apresentam vista para a piscina e jardim, e
incluem TV de tela plana via satélite, sofá,
escrivaninha, guarda-roupa, cofre e banheiro
privativo.

Fortaleza
Hotel Luzeiros Fortaleza
Este hotel à beira-mar fica na Praia do Meireles.
O café da manhã é servido diariamente no
restaurante Almofaia, que oferece pratos locais
e vista panorâmica do mar . Todos os quartos
apresentam decoração contemporânea, e
possuem ar-condicionado, TV de tela plana a
cabo, cofre e frigobar. Algumas acomodações
dispõem de varanda com vista do mar..

