Expedição Morros- MA x Flecheiras- CE
23 de setembro a 30 de setembro de 2016
Conteúdo / Atividades:
Dia 23/9: Recepção Aeroporto de São Luiz, translado em van até cidade de Morros -MA (100
km). Previsão de Chegada em Morros 2:00 horas após desembarque. Check in na pousada
(http://www.quebra-anzol.com.br)
Dia 24/9: Após café da manhã será dada instruções de segurança e informações sobre as
atividades do dia. Sairemos de Morros, passaremos por povoados isolados, trilhas de areia
em terras devolutas, cruzaremos lagoas e rios até chegar em Barreirinhas – MA. Neste dia
andaremos em torno de 180 km. Almoçamos em uma comunidade no meio da trilha. Esse
trecho já foi realizado uma etapa do Rally dos Sertões. E foi considerado um trecho muito
difícil, principalmente pelos pilotos de moto devido à grande quantidade de areia fofa.
Dormiremos em Barreirinhas na Pousada (http://pousadadoburiti.com.br).
Dia 25/9: Logo pela manhã sairemos da pousada e percorreremos 16 km de estradas de
areia com muita ondulação (costela de vaca), chegaremos nos pequenos lençóis, onde
podemos nos divertir nas dunas. Por volta de 13:00 horas almoçaremos no restaurante
Vassouras as margens do rio Preguiça. Após almoço seguiremos pelo litoral até a cidade de
Paulinho neves, abasteceremos os veículos e seguiremos para Tutoia- MA. Dormiremos na
Pousada (http://www.pousadajagata.com.br).
Dia 26/9: Sairemos da Pousada Jagatá pela manhã, neste trecho andaremos por trilhas de
areia, e passaremos por diversos povoados pelo interior do Maranhão, atravessaremos o rio
Parnaíba e chegáramos a cidade de Parnaíba- PI. Dormiremos na Pousada Vila Parnaíba
(http://hotelvilaparnaiba.com.br/). Aproximadamente 160 km de trilhas.
Dia 27/9: Sairemos logo pela manhã do hotel vila Parnaíba, este dia é o dia mais cansativo,
pois vamos percorrer o maior trecho na caatinga, muito calor e poeira, serão 160 km entre
Parnaíba e Camocin – CE. Andaremos em dunas, caatinga e praias. A previsão de chegar em
Camocin é as 18:00. Dormiremos no Hotel ( http://www.hotelilhadoamor.com.br).
Dia 28/9: Sairemos de Camocin as 9:00 horas da, atravessaremos a balsa e seguiremos
sentido Jericoacoara. Esse dia será bem tranquilo, pois percorreremos somente 60 km.
Conheceremos a duna do Funil, lagoa grande, e chegaremos em Jericoacoara por voltas das
16:00. Dormiremos na (http://www.pousadadonorte.com.br).
Dia 29/9: Seguiremos para Flecheiras, esse dia será bem longo, serão 200 km com 4 balsas
no caminho. Na maior parte do dia andaremos por praias e algumas dunas.
Dia 30/9: Manhã livre, embarque do veículos e retorno para aeroporto. Check-out deverá
ser feito até as 14:00 horas.
Atenção: Os Aéreos não estão incluso no pacote.
Importante sobre a programação da Expedição:
Pode variar no programa por razões climáticas ou por outras causas.
Inclusos no Pacote
- Translado Aeroporto em Van São Luis-MA x Morros- MA
- Hospedagem para 8 noites Padrão 2 e 3 estrelas, quartos duplos.
- Translado (final da expedição) x Aeroporto
- Carro de Apoio durante toda expedição com ferramental e carretinha reboque.
- UTV de Apoio com ferramental e kit primeiros socorros.

- 03 Guias especializados e um ajudante geral.
- Balsas
A van que fará o traslado sairá em um único horário do Aeroporto. Caso alguém chegar
fora do horário combinado será cobrado R$350,00 reais para translado de
caminhonete.
Não Incluso no Pacote
- Alimentação
- Bebidas
- Tudo que não foi descriminado no pacote a cima.
- Passagem Aérea
Transporte de bagagens.
As bagagens serão transportadas no carro de apoio, e ao final de cada dia será entregue aos
participantes no local de hospedagem. Aconselha-se levar uma mala resistente para o
transporte, pois será levada na caçamba da caminhonete de apoio.
Não aconselhamos levar itens delicados e frágeis na bagagem que será levada no carro de
apoio. Não seremos responsáveis por eventuais danos as bagagens. Aconselha se enrolar os
pertences dentro de sacolas plásticas a fim de evitar que molhem.
Fica limitado em 25 kg a bagagem que será levada no carro apoio.
A bagagem de mão, alguns itens sugeridos: Aconselha se levar pouco volume, em malas
apropriadas e impensáveis.
- Cantil para água (2 litros)
- Protetor Solar de alto fator
- Estojo individual de socorros e medicamentos pessoais.
- Bolsa impermeável para guardar dinheiro e documentos pessoais
- Máquina fotográfica e bolsa impermeável ou sacola plástica para guardar.
- Fita ou corda de 5 metros para rebocar/desatolar quadri.
- “Aranha” e elásticos para amarrar bagagens nos quadris.
- Traje de banho.
- Algo para comer caso aja imprevisto, tais como frutas e barras de cereais.
- Capa de chuva
- Levar dinheiro em espécie, pois a maioria dos locais não aceitam cartão.
Equipamentos de Segurança:
- Capacete (obrigatório)
- Calçados adequados
- Blusa de manga comprida
- Calça apropriada
- Colete de proteção (quadriciclos)
- luvas
Veiculo.
- Fazer revisão geral- Correias, motor, filtros, farol, elétrica, etc.
- Providenciar xerox da nota fiscal do quadri na escala 1x1, se a nota não tiver no
nome do proprietário, levar recibo de venda assinado pelo último proprietário (proprietário
que indica na nota).
Experiência prévia, pré-requisitos: É necessário ter experiência prévia em pilotar
quadriciclo ou UTV.
Restrições médicas: Caso haja alguma restrição médica será necessário atestado liberando
para a atividade.

Disponibilidade de atendimento a emergência: O atendimento a emergência utilizado
será o do Samu. Passaremos por locais remotos e de difícil acesso, isso pode dificultar o
pronto atendimento.
Existência de regras:
O participante deverá assinar um termo de reconhecimento de risco, com a finalidade de
informar ao cliente os riscos inerentes da atividade e tomar sua ciência. Também contém
algumas regras para sua própria segurança e a segurança de todos os participantes da
expedição.
O participante deverá preencher um Formulário de inscrição, que poderá ser solicitado
através do e-mail iuriturismo@hotmail.com
Riscos envolvidos na atividade:
- Queda do veículo, capotamento, quebra do veículo, acidentes em geral.
- Riscos gerais de atividades na natureza, tais como picadas de insetos, animais peçonhentos,
queda de árvores, plantas urticantes, intempéries climáticas, insolação, dentre outros;
- Lesões leves, graves ou gravíssimas pelo não cumprimento das orientações do(s) guia(as);
- Escorregamentos, escoriações, arranhões, pequenas queimaduras, dentre outros.
Reservamos o direito de cancelar o evento caso não atinjamos o número mínimo de
participantes.
Após o pagamento, caso haja desistência por parte do contratante, não haverá devolução dos
valores pagos.
Informações/inscrições:
Villa Motorsports Brasília: (61) 3033-2266
Villa Motorsports Goiânia: (62) 3225-1575

