XVIII CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL
XIX ASSEMBLÉIA ESCOTEIRA NACIONAL
XVII FÓRUM NACIONAL DE JOVENS LÍDERES
27 A 29 DE ABRIL DE 2012
SÃO LUIS – MARANHÃO
BOLETIM 04
INFORMAÇÕES SOBRE PACOTES TURÍSTICOS E
OBTENÇAO DE DESCONTO NAS PASSAGENS AÉREAS
Estamos a 04 (quatro) meses do XVIII Congresso Escoteiro Nacional e os trabalhos continuam
para oferecermos a todos um excelente evento e com toda a estrutura necessária para melhor
atendê-los.
Pensando nisso é que estamos divulgando neste Boletim informações de como adquirir os
pacotes turísticos e obter desconto de 20% (vinte por cento) na compra de passagens aéreas
para o Congresso por meio de empresas especialmente contratadas para este fim.
Lembramos que a negociação dos pacotes turísticos constantes neste informativo ou outro que
venha a ser oferecido pela empresa oficial do evento deverá ser negociado e pago diretamente
com a empresa contratante, não havendo interferência da Diretoria Regional da UEB-MA para
esta situação, no entanto caberá a nós intervirmos em caso de constatação de quebra de
contrato por meio da empresa ora contratada e indicada por nós, como a oficial do evento.
01. EMPRESA OFICIAL PARA AQUISIÇÃO DE PACOTES TURÍSTICOS: PONTO A
PONTO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
É uma empresa especializada em Receptivo no estado do Maranhão, que oferece os seguintes
serviços: City Tour em São Luís, Tour Histórico em Alcântara, Passeio a São José de Ribamar e
Raposa com Náutico Ecológico, Morros, Chapada das Mesas, Lençóis Maranhenses (Santo
Amaro e Barreirinhas) além do Roteiro integrado com o Delta do Parnaíba (Piauí) até
Jericoacoara (Ceará), o turismo emissivo também faz parte da excelência levando os clientes
para qualquer parte do mundo, com os seguintes serviços: Locação de Veículos, Viagens de
Negócios, Reserva de Hotéis, Excursões e Pacotes Turísticos, Passagens Aéreas Nacionais e
Internacionais, Cruzeiros Marítimos e Pacotes Especiais para Melhor Idade, Lua de Mel,
Formaturas e demais datas festivas, exercendo a atividade econômica de intermediação
remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece
diretamente.
01.1 – INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA


Razão Social: Ponto a Ponto Agência de Viagens e Turismo Ltda – ME



Registro na EMBRATUR-MA: 10.032552.10.0001-0



Endereço: Av. dos Holandeses, Nº 200, Qda. 09, Loja E – Ponta d’Areia



Contatos: (98) 3268-6659 / (98) 3227-5483 / (98) 8821-6449



E-mail: pontoapontotur@hotmail.com



Site: www.pontoapontotur.com.br
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01.2



– ROTEIROS E VALORES DOS PACOTES TURÍSTICOS

CITY TOUR EM SÃO LUIS: São Luís, a capital do estado do Maranhão, é dona de uma
beleza singular. Seus apelidos são Atenas Brasileira, Cidade do Azulejo, Ilha do Amor,
Cidade do Reggae. Não existe no mundo, nada igual ao acervo cultural e arquitetônico
de São Luís, até mesmo a UNESCO, ao definir a cidade, não ficou ilesa aos encantos da
formosa metrópole. Ao longo do Centro Histórico, há mais de 3.500 edificações que
remetem ao passado. Fundada em 1612, pelos franceses, foi invadida por holandeses e
depois, retomada pelos portugueses. Desenvolvida através da convivência de brancos,
índios e negros, sua cultura colonial deixou um rico legado histórico e cultural para as
gerações futuras. São Luís apresenta características das regiões Norte e Nordeste do
Brasil. Repleta de mistérios e lendas possui grande expressão folclórica, o que pode ser
conferido em manifestações como o bumba-meu-boi o tambor-de-crioula e em festas
como a do Divino Espírito Santo entre outros.
 Roteiro: Nossos guias levarão para conhecer o belíssimo conjunto arquitetônico
dos séc. XVII, XVIII E XIX que conferiu a nossa cidade o título de PATRIMÔNIO
CULTURAL DA HUMANIDADE outorgado pela UNESCO. Visitaremos Palácios,
Igrejas, museus, praças, ruelas, becos, escadarias, solares e sobrados da mais
Lusitana das capitais brasileiras.
 Saída: às 09:00 ou às 15:00 com duração de aproximadamente 03 horas
 Inclui: Transporte em veiculo climatizado e Guia local acompanhante (guia
bilíngüe somente a pedido)
 VALOR POR PESSOA: R$ 60,00 (sessenta reais).



ALCÂNTARA: Depois de cruzar o mar à uma hora de barco de São Luís e já no
continente, na floresta dos Guarás está Alcântara uma cidade que nos conclama
desvendar seus mistérios. No período colonial, Alcântara foi à capital da Aristocracia
Rural maranhense. A cidade abriga um lindo conjunto de casarões coloniais do tempo do
império, construída no século XVII foi tombada em 1948 pelo PATRIMÔNIO NACIONAL
como “Cidade Monumento”.
 Roteiro: Saída do Hotel: Passeio a pé pela cidade onde faremos caminhadas
pelas tranqüilas ruas feitas de pedras verá o belo e valioso conjunto arquitetônico
do largo (praça principal) onde se localizam as ruínas da Igreja da Matriz, a
antiga cadeia e o pelourinho (local onde amarravam os escravos), andando por
ladeiras, becos e praças. Vamos ver diversos prédios e ruínas que retratam a
historia de uma das mais importantes cidades brasileiras na época da colonização
portuguesa. A dez quilômetros desta pena cidade histórica, projetos de alta
tecnologia são desenvolvidos no maior Centro lançamento de foguetes da
América Latina. Alcântara ainda é cercada de belas paisagens, praias desertas,
rios, ilhas, igarapés e manguezais onde com sorte podemos avistar o Guará, uma
bela ave típica da região de plumagem vermelha, que se alimenta dos
crustáceos.
 Saída: o horário será definido de acordo com a tabua das marés até a
rampa Campos Melo a travessia pela baía de São Marcos em lancha com
capacidade de 120 passageiros com duração de aproximadamente 1:20hs.
Retorno para São Luís aproximadamente as 17:00 hs.
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 Inclui: Transporte de ida e volta do hotel a rampa de embarque; Passagens de
barco de ida e volta para Alcântara e Guia local acompanhante (guia bilíngüe
somente a pedido).
 VALOR POR PESSOA: R$ 70,00 (setenta reais).



SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E RAPOSA COM PASSEIO NAUTICO ECOLÓGICO: No
Maranhão existe uma tradição de marinheira desde a época da própria colonização; este
passeio pretende redescobrir um pouco desta antiga exploração, navegando com uma
embarcação regional, curtindo a vista das ilhas e conhecendo a fazenda de ostra,
podendo parar para banho acompanhado de guia local.
São José de Ribamar é uma pequena cidade de forte religiosidade distante 32 km de
São Luís; a cidade é o principal destino da fé do estado. A Igreja matriz homenageia o
santo padroeiro e protetor dos pescadores, cerca de 50 mil visitam a cidade no dia 13 de
setembro, quando depositam ex-votos na Casa dos Milagres e reverenciam a estátua de
17,0 m erguida para o padroeiro.
Raposa é uma cidade formada por comunidade de pescadores que vivem em uma área
de mangue; notável o artesanato e a belíssima renda de Birlo tecida pelas mulheres do
município.
O passeio náutico de Raposa, efetuado com uma embarcação regional, oferece um
lindo visual de dunas, praias desertas e igarapés cobertos de mangue e populados por
milhares de caranguejos. Vale a pena conhecer esse paraíso natural.
 Roteiro: Saída pela manhã de acordo com a tabua das marés, o passeio começa
no município de Raposa, uma pequena comunidade de pescadores que mora no
meio de uma área de manguezais onde será efetuada uma visitação nas casas de
renda. Sucessivamente embarque em um barco regional conhecido como “biana”
para visitação dos igarapés e ilhas da região com parada para banho na linda
praia deserta de Carimã na ilha de Curupu. Após o almoço efetuado em
restaurante típico (almoço não incluído) a visita continua na cidade de São José
de Ribamar para conhecer a Basílica, a Gruta de Lourdes e a estatua de São José
com Jesus.
 Saída: pela manhã definido de acordo com a tabua das marés.
 Inclui: Transporte em veiculo climatizado; Passeio pelo rio com embarcação
regional e Guia local acompanhante (guia bilíngüe somente a pedido).
 VALOR POR PESSOA: R$ 80,00 (oitenta reais).



BATE E VOLTA – BARREIRINHAS - Lençóis Maranhenses (Passeio de 01 dia)
Saída: Embarque às 05 horas com destino a Barreirinhas em van ou microônibus
com ar condicionado. Duração do percurso é de aproximadamente 4 horas.
Após a chegada passeio as Dunas e Lagoas do Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses em veiculo traçado nas quatro rodas (Toyota bandeirantes) até o
começo do Parque, em seguida inicio do passeio a pé para conhecer as principais
lagoas e dunas às 14:00 horas retorno para Barreirinhas e para São Luís às
16:30 horas com chegada prevista para às 21:00 horas.
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Inclui: Transfer São Luís/Barreirinhas/ São Luís em van ou microônibus com ar
condicionado e Passeio em veículo 4x4 e caminhada ecológica entre as dunas e
lagoas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
VALOR POR PESSOA: R$ 120,00 (cento e vinte reais).
 BARREIRINHAS - Lençóis Maranhenses (02 PASSEIOS EM 02 DIAS E UMA
NOITE)
 Saída: Saídas diárias às 5h ou às 7h e retorno diário às 16:30h.
 1º DIA: Embarque pela manhã com saídas às 05:00 ou 07:00 (o horário exato
será comunicado ate 19:00 horas da noite anterior a viagem) em veiculo
climatizado com destino à cidade de Barreirinhas (porta de entrada para os
Lençóis); duração da viagem aproximadamente 4 horas. Saída a partir das 13:30
para passeio em veiculo traçado nas quatro rodas (Toyota bandeirantes) até o
começo do Parque Nacional dos grandes Lençóis Maranhenses, em seguida inicio
do passeio a pé para conhecer as principais lagoas e dunas. Pernoite em
Barreirinhas.
 2º DIA: Saída após café da manha (o quarto do hotel deverá ser desocupado
pela manha antes da saída para o passeio, a bagagem poderá ser guardada na
recepção do hotel) até o porto da cidade de Barreirinhas, embarque em lancha
voadeira, descendo o Rio Preguiças rumo ao oceano com primeira parada na
região de Vassouras para visita aos Pequenos Lençóis Maranhenses e para
conhecer a fauna local na barraca “tenda dos macacos”; segunda parada no
povoado de Mandacarú, onde o atrativo principal é o farol da marinha com 160
degraus para desfrutar de uma vista encantadora dos Lençóis Maranhenses, do
Rio Preguiça entrando no oceano e da imensa floresta nativa; Em seguida
chegada à praia e Caburé, um istmo de areia entre o Rio Preguiças, de um lado, e
o Oceano Atlântico, do outro com parada para almoço (não incluído). Retorno
para Barreirinhas as 15:00 horas, logo em seguida embarque as 16:30 com
destino a cidade de São Luís com chegada prevista para as 21:00 horas.
 Inclui: Transfer São Luís/Barreirinhas/ São Luís em van ou microônibus com ar
condicionado; Passeio em veículo 4x4 às dunas e lagoas do Parque Nacional dos
Lençóis Maranhenses; Passeio em lancha voadeira pelo Rio Preguiças até Caburé
e 01 diária de hospedagem com café da manhã no hotel ou pousada escolhido.
 VALOR DO PACOTE POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO:
GRAN SOLARE LENÇÓIS RESORT: APTº DBL: R$ 395,00
site: http://www.gruposolare.com.br/port/hoteis/hotel.asp?hotel_id=1
POUSADA BURITI:
site: www.pousadadoburiti.com.br - APTº DUPLO: R$ 340,00
POUSADA DO RIACHO - APTº DUPLO: R$ 330,00
site: http://www.pousadadoriacholencois.com.br
POUSADA BOA VISTA ou LINS - APTº DUPLO: R$ 290,00
site: http://www.pousadaboavista.com.br/
POUSADA PARAÍSO DAS ÁGUAS: APTº DUPLO: R$ 280,00
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02. EMPRESA OFICIAL PARA AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREAS COM DESCONTO DE
20% (VINTE POR CENTO)
A tranquilidade e satisfação do cliente são as maiores metas da Taguatur Turismo. Desde
1980 atuando na prestação de serviços de turismo em todas as suas modalidades, a agência
de viagens é a única em São Luís que reúne em um só lugar os serviços de Receptivo,
Exportativo e Emissivo, Eventos, Excursões e Fretamentos.
A Taguatur Turismo (fundada em 1980), junto com a Taguatur Transportes (fundada em
1974), foram as primeiras empresas no Maranhão, associadas da Associação Brasileira de
Agências de Viagens - ABAV, em 1980.
Hoje, a Taguatur Turismo opera em todo o espectro de serviços turísticos, desde a emissão
de passagens aéreas, consultoria para turismo exportativo, operação de serviços receptivos,
administração e operação de eventos profissionais, congressos, fretamentos e excursões.
Para tanto, é tradição da casa o investimento em pessoas, estrutura física, equipamentos e
veículos, tudo para proporcionar agilidade nos serviços e conforto aos clientes. Para isso
conta com uma equipe de colaboradores qualificados e frota própria com excelente estrutura
física localizada no bairro do Renascença de São Luís.
02.1 – INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA


Razão Social: Taguatur Turismo e Eventos



Endereço: Rua dos Timbós, Qda. 46, Casa 30 – Renascença I



Contatos: (98) 2109-6400 / (98) 8126-5960



E-mail: eventos@taguaturturismo.com.br



Site: www.taguatur.com.br

02.2 – DESCONTOS NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS
Para a obtenção do desconto de 20% (vinte por cento) nas compras de passagens aéreas os
participantes do XVIII Congresso Escoteiro Nacional deverão entrar em contato com a empresa
Taguatur Turismo e Eventos, identificando-se como participante do evento.
O desconto será concedido para a compra exclusiva de passagens aéreas pela empresa GOL.
Este desconto não será concedido em tarifas promocionais.
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Esclarecimento de dúvidas que possam surgir encaminhar e-mail para:
eventos@provercom.com.br
congressosaoluis2012@yahoogrupos.com.br
Outras informações poderão ser obtidas no Blog da UEB/MA:
 http://escoteirosdomaranhao.blogspot.com/.
São Luis, MA, 26 de Dezembro de 2011

Antônio João Leitão Nunes
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil - Região do Maranhão
Presidente da Comissão Organizadora
XVIII Congresso Escoteiro Nacional
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