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JEEP E QUATRO RODAS SE UNIRAM PARA CRIAR ESTE GUIA JEEP QUATRO RODAS BY RENEGADE. SÃO QUATRO
DESTINOS NO BRASIl APRESENTADOS COM O OLHAR TÉCNICO DO GUIA QUATRO RODAS, QUE VOCÊ JÁ CONHECE,
E A EXPERIÊNCIA DO ESPÍRITO JEEP. NESTE GUIA, VOCÊ ENCONTRA DICAS DE CAMINHOS, RESTAURANTES
E HOTéIS NA REGIÃO DO delta do parnaíba. CONFIRA TAMBÉM O FILME COM NOSSA GUIA CONVIDADA, A
TRIATLETA FERNANDA KELLER, PARA CONHECER MAIS SOBRE O LOCAL. DESCOBRIR O BRASIL: #ISSOÉJEEP.

delta do
parnaíba

ÍND I C E
LEGENDAS

04

BARRA GRANDE

15

DELTA DO PARNAÍBA

05

ONDE FICAR

16

COMO CIRCULAR

06

ONDE COMER

17

COMO CHEGAR

06

O QUE FAZER

17

PARNAÍBA

07

18

ONDE FICAR

08

ONDE FICAR

19

ONDE COMER

09

ONDE COMER

19

O QUE FAZER

10

O QUE FAZER

20

12

LUÍS CORREIA

3

TUTOIA

ONDE FICAR

13

ONDE COMER

14

O QUE FAZER

14

guia jeep quatro rodas

delta do parnaíba

legendas
como ler este guia

o local

opções de
alimentação

recomendado
para crianças

#issoéjeep

cultura

recomendado
para ecoturismo

onde ficar

luxo

confortável

rústico

confortável

rústico

o que comer

luxo

DDD

4

TELEFONE DE CONTATO

guia jeep quatro rodas

SITE
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ALTITUDE

POPULAÇÃO

recomendado
para casais

delta do parnaíba

delta do
parnaíba pi/ma
86 (Parnaíba, Luís Correia e Barra Grande)
turismo.parnaiba.pi.gov.br
5m
Parnaíba: 150.547 (estimativa 2017)

DISTÂNCIAS
Tutoia, 120 km
Teresina, 337 km
Fortaleza, 480 km
Brasília, 2 005 km

programe-se
Não há tempo ruim
para curtir o Delta
do Parnaíba, porém
as temperaturas
ficam mais amenas
entre maio e agosto.
Quem deseja
observar a revoada
de guarás no delta
ou ver as manobras
dos kitesurfistas nas
praias deve viajar no
segundo semestre.
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A divisa litorânea entre o Piauí e o Maranhão tem como protagonista
um fenômeno raro. Depois de percorrer 1 450 km, o Rio Parnaíba
(único dos grandes rios brasileiros a ficar exclusivamente no território nordestino) forma um delta antes de encontrar com o Oceano
Atlântico. Isso ocorre apenas no Rio Nilo, no Egito, e no Rio Mekong,
no Vietnã. Por isso, a região também é conhecida como Delta das
Américas. O Rio Parnaíba se divide em cinco braços, que formam 73
ilhas e ilhotas e uma profusão de igarapés.
Segunda maior cidade do Piauí, a histórica Parnaíba é base para
conhecer a região. Além de ter a maior rede hoteleira e gastronômica, lá ficam as agências que organizam os passeios. Prato típico, o
caranguejo-uçá, caracterizado pela cor azulada, pode ser provado de
várias formas nos restaurantes da cidade.
Parnaíba divide espaço com Luís Correia e Barra Grande – que,
na verdade, é um distrito de Cajueiro da Praia – em um litoral com
praias extensas e, na maior parte, pouco movimentadas. Do outro
lado do delta, a maranhense Tutoia tem menos estrutura, mas de lá
também saem passeios pelo Rio Parnaíba. A 35 km de Tutoia, a pequena Paulino Neves tem como atrativo os Pequenos Lençóis, versão reduzida do vizinho Lençóis Maranhenses.
delta do parnaíba

carnaubal

Delta do
Parnaíba

maranhão

Piauí

_como circular

_como chegar

De carro, é possível ir de um extremo ao outro do Delta do Parnaíba gastando em torno de duas horas. Para
chegar a Luís Correia, deve-se pegar a BR-343. A partir daí, seguindo pela PI-116 e BR-402, alcança-se a
praia de Barra Grande. Outra alternativa é pegar a BR–
402 para ir de Parnaíba a Barra Grande sem passar por
Luís Correia. Nesse caso, o motorista ainda economiza
quatro quilômetros de estrada. Para ir de Parnaíba a
Tutoia, é preciso voltar pela BR-343 até o posto da Polícia Rodoviária Federal. Dobre à direita, atravesse a ponte do Rio Parnaíba, seguindo pelas MA-345 e MA-034
até Tutoia.
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A partir de Teresina, é muito fácil chegar a Parnaíba.
Basta seguir pela BR-343, atravessando as cidades de
Campo Largo, Piripiri, Piracuruca e Buriti dos Lopes.

pa r n a í b a

_onde ficar
e m

Pa r n a í b a

Pousada Paraíso das Canárias
Localizado em uma das ilhas do Delta do Parnaíba, é um
lugar para se isolar. Você chega de barco e fica hospedado na vila de pescadores, em quarto simples e sem TV.
Para compensar, uma baita vista: a foz do Rio Parnaíba.

Casa de Santo Antônio Hotel de Charme
A decoração colonial faz uma viagem ao tempo do império – as suítes temáticas são até batizadas de Princesa Isabel e Dom Pedro I. No fim do dia, os hóspedes
são recebidos com escalda-pés e uma fatia de bolo
ou potinho com mousse. O cardápio do jantar muda
todos os dias.
Praça da Graça, 988 (centro), (86)3322-1900, 22 apartamentos,
ar-condicionado, frigobar, TV a cabo, wi-fi grátis, estacionamento, bar, restaurante, piscina, sauna, massagem, academia. Diária (casal): a partir de R$ 306 (com café da manhã).
Cartão de crédito: todos; cartão de débito: todos
www.mvchoteisdecharme.com.br

Pousada Aeroporto
Apesar do título de pousada, tem mais cara de hotel. As
acomodações são amplas e com equipamentos novos.
Fica no caminho para Luís Correia.

Ilha das Canárias (45 minutos de barco ou 20 minutos de lancha a partir do Porto dos Tatus), (86)99946-3945, 10 apartamentos, ar-condicionado, frigobar, wi-fi grátis, restaurante,
piscina. Diária (casal): a partir de R$ 290 (com café da manhã). Cartão de crédito: M, V; cartão de débito: todos
www.paraisodascanarias.com.br

Pousada dos Ventos
Localizada em importante avenida da cidade, tem piscina com bom solário. Os blocos são separados por uma
bela área arborizada com redário. Prefira os apartamentos de fundo, mais protegidos do barulho da avenida.
Avenida São Sebastião, 2586 (Pindorama), (86)3323-2555, 50
apartamentos, ar-condicionado, frigobar, TV a cabo, wi-fi grátis, estacionamento, piscina. Distância do Centro de Parnaíba:
4 km. Diária (casal): a partir de R$ 150 (com café da manhã).
Cartão de crédito: todos; cartão de débito: todos
www.pousadadosventos.com.br/v/

Rodovia BR-343, 4289 (São Judas Tadeu), (86)3323-2250, 64
apartamentos, ar-condicionado, frigobar, wi-fi grátis, estacionamento. Distância do centro de Parnaíba: 7 km. Diárias (casal):
a partir de R$ 160 (com café da manhã). Cartão de crédito: M, V;
cartão de débito: todos pousadaaeroportoparnaiba.com.br

Hotel Cívico
Bem localizado, próximo ao centro comercial, mas em
trecho tranquilo de uma avenida. Os quartos da categoria
Luxo são mais modernos.
Avenida Governador Chagas Rodrigues, 474 (centro), (86)33222470, 71 apartamentos, ar-condicionado, frigobar, TV a cabo,
wi-fi grátis, estacionamento, bar, restaurante, piscina. Diária
(casal): a partir de R$ 170 (com café da manhã). Cartão de crédito: todos; cartão de débito: todos hotelcivico.com.br

praia pedra do sal
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Mangata

Beirut Cozinha Libaneza

O restaurante mais elegante de Parnaíba tem arquitetura moderna, com paredes de tijolinhos e iluminação transada. Cardápio variado com ênfase em
carnes e frutos do mar.

Ambiente bem simples em uma das principais avenidas da cidade, com algumas mesas na calçada.
Esfiha, charuto, sanduíche de kafta e babaganoush
são as especialidades.

Avenida São Sebastião, 3900 (Frei Higino), (86)3322-6731, Ter.
a qui., 18h/23h, sex. a sáb., 18h/0h, dom., 11h30/15h e 18h/23h,
fecha seg. Cartão de crédito: todos; cartão de débito: todos

Avenida São Sebastião, 1441 (N. S. de Fátima), (86)3321-2924.
Seg. e qua. a dom., 18h/23h30, fecha ter. Cartão de crédito:
todos; cartão de débito: todos

Chalana

Caranguejo Expresso

Na Beira do Rio Parnaíba, um local para se comer a
corda de caranguejo (quatro unidades enlaçadas em
um barbante), além de peixes de água salgada.

O caranguejo-uçá é típico da região. Nesse modesto
restaurante, a torta e a corda de caranguejo são os pratos mais famosos.

Avenida das Nações Unidas, 200 (N. S. do Carmo), (86)33222825. Seg. a dom., 11h/0h. Cartão de crédito: todos; cartão
de débito: todos

Rua Quetinha Pires, 64 (Beira-Rio), (86)3323-9653. Seg.,
18h/22h, Ter. a dom., 11h/0h. Cartão de crédito: todos; cartão de débito: todos
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Passeio de lancha para
observação de guarás

Passeio de barco pelo Delta do Parnaíba
Único delta de um rio no continente americanos, de
longe é o passeio mais procurado por quem vem de
longe para conhecer a região. Formado por rios, igarapés e manguezais, o Delta do Rio Parnaíba parece
uma mão humana aberta, tendo os dedos como saídas
para o mar. O passeio parte do Porto dos Tatus (a 15
minutos de carro do Centro de Parnaíba) e tem duração entre seis e sete horas com paradas para mergulho na Ilha dos Poldros e no Morro Branco (nesse
último ainda pode-se caminhar). Um almoço a base de
peixe, caranguejo e frutas tropicais estão inclusos no
pacote. Aves, jacarés, macacos-pregos, siris e caranguejos podem ser avistados durante a jornada.
Informações: (86)99978-5358 (Clip Ecoturismo), 0800-5916062 e (86)98830-9862 (Delta Rio Parnaíba) e 86/33222141 (Igaratur). Saídas: 8h30. Preço: a partir de R$ 65

delta do parnaíba
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Versão temática do passeio ao Delta. Às 14h, lanchas
deixam o Porto dos Tatus e adentam pelo Rio Parnaíba. Com duração de 4 horas, há caminhadas nas dunas da Ilha do Caju, com direito a um banho em praia
fluvial. O ponto alto é observar, no fim da tarde, a revoada de Guarás (pássaros vermelhos) que parecem
descer do céu, abrigando-se em árvores para passar
a noite. Geralmente o passeio ocorre apenas entre
julho e dezembro, quando os guarás dão as caras.
Informações: (86)99978-5358 (Clip Ecoturismo), 0800-591-6062
e (86)98830-9862 (Delta Rio Parnaíba). Saídas: 14h. Preço: a partir de R$ 450

Praia Pedra do Sal
Única praia de Parnaíba, fica na Ilha Grande de Santa
Isabel, uma das que compõem o Delta do Rio Parnaíba.
Mas, para chegar até lá, não precisa de barco, há uma
estrada asfaltada de 15 km. Um trecho cheio de pedras e um farol se destacam na paisagem. Próximo às
pedras, o trecho mais violento do mar é território dos
surfistas e dos pescadores de arremesso, onde podese observar a pesca de robalo, peixada amarela e do
gigante camurupim. Bem mais manso, o trecho oposto
é procurado por famílias e kitesurfistas.

_o que fazer
e m

Pa r n a í b a

Safari Noturno

Delta Feijão Bravo

A ideia é observar a fauna do delta com mais acuidade na hora em que os animais mostram-se mais
presentes, ou seja, durante a noite. Lanchas deixam
o Porto dos Tatus até o Igarapé do Iguirindó, prosseguindo por silenciosas canoas a remo. Jacarés, iguanas, macacos, cobras, entre outros animais surgirão
pelo caminho. O passeio tem duração de seis horas.

Mais uma versão do passeio pelo Delta do Rio Parnaíba, nesse caso feito de lanchas rápidas, com duração
de cinco horas. Antes de chegar à Baía do Feijão Bravo, há uma parada para ver a cata de caranguejo no
Igarapé dos Poldros. O segundo pit stop é nas dunas
de Feijão Bravo, com direito a banho de mar. Antes do
final, mais uma parada na Baía das Canárias.

Informações: (86)99978-5358 (Clip Ecoturismo), 0800-591-6062
e (86)98830-9862 (Delta Rio Parnaíba). Preço: a partir de R$ 350

Informações: 0800-591-6062 e (86)98830-9862 (Delta Rio Parnaíba). Saídas: 7h e 12h. Preço: a partir de R$ 400

Porto das Barcas

Casa das Rendeiras

Na beira do Rio Igaraçu, o conjunto de casas coloridas
dos séculos 18 e 19 abriga bares, restaurantes, lojinhas e agências de passeios.

Depois de passear pelo Delta do Parnaíba ou passar
o dia na Pedra do Sal, a pedida na volta é parar na
Casa das Rendeiras, no centrinho da Ilha Grande de
Santa Isabel, e ver as peças de renda feita pelas artesãs locais. Blusas e gargantilhas figuram entre os
itens mais cobiçados.
Informações: (86)3323-0187. Horário: 2ª/sáb 8h/18h, fecha dom.

praia pedra do sal
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Aimberê Eco Resort

Carnaubinha Praia Resort

O nome resort pode soar um pouco exagerado. Não há
tantas opções de lazer e serviço, mas o hotel tem bons
quartos e uma localização invejável – na areia da praia,
com alguns gazebos para aproveitar bem esse momento.

Além de estar em uma praia com pouquíssimo movimento, tem boa estrutura para famílias. O pequeno parque
aquático encanta as crianças, enquanto os pais pegam
uma praia e relaxam embaixo dos coqueiros.

Rua Francisco Gomes, 609 (Praia do Coqueiro), (86)3366-1143,
44 apartamentos, ar-condicionado, frigobar, wi-fi grátis, estacionamento, bar, restaurante, piscina, futebol, sala de jogos,
sauna. Distância do centro de Luís Correia: 11 km. Diária (casal): a partir de R$ 300 (com café da manhã). Cartão de crédito:
todos; cartão de débito: todos www.aimbere.com.br

Rodovia PI-315, km 3 (Praia de Carnaubinhas), (86)3323-4068,
48 apartamentos, ar-condicionado, frigobar, wi-fi grátis, estacionamento, bar, restaurante, piscina, toboágua, sala de jogos,
sauna. Distância do centro de Luís Correia: 18 km. Diária (casal): a partir de R$ 290 (com café da manhã). Cartão de crédito:
todos; cartão de débito: todos
www.carnaubinhapraiaresort.com

Rio Poty Hotel Praia

Pousada Vila Itaqui

Hotel mais tradicional de Luís Correia, fica a 300 m da
praia de Atalaia, que recebe o maior número de frequentadores. Depois de um dia passeando pela região, o banho na piscina é altamente recomendado.

Construção rústica, mas com muito conforto. Fica de frente para uma praia ideal para famílias – piscinas naturais
se formam na maré baixa. Os bangalôs têm vista para o
mar. Shows costumam animar as noites de sábado.

Avenida dos Magistrados, 2350 (Praia Atalaia), (86)3367-2200, 40
apartamentos, ar-condicionado, frigobar, wi-fi grátis, estacionamento, bar, restaurante, piscina, playground. Distância do centro
de Luís Correia: 3 km. Diária (casal): a partir de R$ 305 (com café
da manhã). Cartão de crédito: M, V; cartão de débito: todos
www.riopoty.com

Estrada do Farol de Itaqui (Praia de Itaqui), (86)98825-2010, 4
apartamentos, 6 bangalôs, ar-condicionado, frigobar, estacionamento, bar, restaurante, piscina. Distância do centro de Luís
Correia: 14 km. Diária (casal): a partir de R$ 275 (com café da
manhã). Cartão de crédito: todos; cartão de débito: todos
www.vilaitaqui.com.br
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Dona Maria

De frente para a Praia dos Coqueiros, o carro-chefe é
a peixada à brasileira, servida em travessa de barro.

Pertence a uma rede tradicional de restaurantes com
casas em São Luís (MA) e Teresina (PI). De fachada
bem simples, fica de frente para a praia. Os pratos
com frutos do mar são bem servidos.

Rua José Quirino, 10297 (Praia do Coqueiro), (86)99510-9315.
2ª/dom 11h/21h

Rua José Pinto, 10425 (Praia do Coqueiro), (86)3366-1206, Seg.
a dom., 8h/20h

O Dedé

luís correia

Praia de Macapá
A última praia de Luís Correia, na Foz do Rio Camurupim,
tem ondas calmas, mas o mar avança sobre a praia.
A 200 m da costa, um enorme banco de areia pode ser
acessado por barcos ou a pé, durante a maré baixa. Sem
estrutura, é bom levar alimentos para passar o dia por lá.

_o que fazer

Praia de Carnaubinhas
Praticamente deserta devido à dificuldade de acesso. O
caminho mais rápido, a partir da Praia do Arrombado,
só é possível para veículos 4x4, que precisam colocar
os pneus na areia. Quem está com veículo próprio deve
pegar a estrada para Macapá e entrar na trilha que dá
acesso ao Carnaubinhas Praia Resort. O carro chega
até o hotel. Daí para a frente são 500 m de caminhada.
O cenário é composto por carnaúbas semicobertas por
dunas. Piscinas naturais formam-se na maré baixa.
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Praia do Coqueiro
Ainda na parte urbana de Luís Correia, é uma praia de
ondas mansas e água de temperaturas amenas, boas
para quem viaja com crianças pequenas. A extensa faixa
de areia é protegida por um coqueiral. Muito procurada
também por kitesurfistas, que aproveitam os ventos.
Restaurantes e barracas de praia garantem uma pequena estrutura de alimentos e bebidas.

barra grande
7 0
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praia pedra do sal

Pousada Manatí
A piscina com espreguiçadeiras de frente para a praia
convida ao ócio.. As acomodações seguem uma linha
rústico-chique, com teto de piaçava e piso de barro queimado. Uma casa com três dormitórios e jacuzzi abriga
tranquilamente uma família.
Rua Pontal da Barra, 479 (Praia de Barra Grande), (86)33698100, 29 apartamentos, ar-condicionado, frigobar, wi-fi grátis,
estacionamento, bar, restaurante, piscina, playground, sauna.
Diária (casal): a partir de R$ 400 (com café da manhã). Cartão
de crédito: M, V; cartão de débito: todos manatibrasil.com.br

_onde ficar
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Pousada BGK
Na beira da praia, tem bangalôs construídos em palafitas, com sala de estar aberta, redes e pufes. O bar
tem um deque com vista para o mar. Quem quiser um
primeiro contato o kitesurfe lá encontra uma escola do
esporte.

Pousada Ventos Nativos

Rua Ponta da Barra, 205 (Praia de Barra Grande), (86)33698019, 17 chalés, ar-condicionado, frigobar, wi-fi grátis, estacionamento, bar, piscina. Diária (casal): a partir de R$ 292 (com
café da manhã). Cartão de crédito: M, V; cartão de débito: todos
bgk.com.br

Rua Ponta da Barra, 339 (Praia de Barra Grande), 86/999426354, 2 apartamentos, 3 bangalôs, ar-condicionado, frigobar,
wi-fi grátis, estacionamento, bar, restaurante. Diária (casal): a
partir de R$ 310 (com café da manhã). Cartão de crédito: M, V;
cartão de débito: todos www.ventosnativos.com/br/
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Uma pousada para quem não dispensa o barulho... do
mar, claro. As acomodações, o deque/bar onde é servido
o café da manhã, o coqueiral, tudo de frente para a praia.
Também há uma escola de kitesurfe.
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La Cozinha

Aberto, com chão de areia e quiosques. Do cardápio
variado uma das especialidades é o peixe ao molho de
manga. Não deixe de provar as caipirinhas.

Funciona na varanda ao lado de um jardim, com algumas tendas: cenário perfeito para um jantar a dois.
O menu tem ingredientes regionais preparados com
técnicas francesas. Além do cardápio a la carte, há
um menu degustação.

Rua Pontal da Barra, 300 (Praia de Barra Grande), 86/33698151. Seg. a sáb., 17h30/23h, fecha dom. Cartão de crédito: todos; cartão de débito: todos

Rua Pedro Castro de Medeiros, 548 (Praia de Barra Grande),
(86)3369-8171. Seg. a qua., 18h30/22h30, qui. a dom., 12h/14h30
e 18h30/22h30. Cartão de crédito: M, V; cartão de débito: todos

manga rosa

barra grande

_o que fazer

Passeio de barco até a Ilha do Cavalo-Marinho

Praia de Barra Grande
Outrora tranquila, foi invadida pelos praticantes de kitesurfe que buscam seus fortes ventos no segundo semestre. Quem fica em solo encontra um mar de águas
calmas. Na maré baixa, caminha-se por 3 km mar
adentro e, no caminho, formam-se várias piscinas naturais. Reforçando o clima de rusticidade da vila, todas
as ruas ainda são de areia.
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Com duração de duas horas, o passeio começa numa
charrete onde um guia dá explicações sobre a região.
Uma vez no Rio Camboa, há avistagem da fauna local e
uma parada no mangue para catar caranguejo. Para terminar, há a coleta do cavalo-marinho para observação.
Depois disso, o animalzinho é devolvido ao seu habitat.
Informações: (86)99941-5363 (Barratur). Preço: R$ 50

tutoia
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Pousada Baluarte
Opera junto a uma agência que organiza passeios pelo
delta e pelas praias, o que acaba sendo uma mão na
roda para quem está hospedado. As acomodações são
simples, mas com o básico. Uma pequena piscina de vinil é boa principalmente para as crianças. Fica na rua
que liga o centro à Praia da Barra.
Rua Magalhães de Almeida, 914 (Praia da Barra), (98)34791302, 12 apartamentos, ar-condicionado, frigobar, wi-fi grátis,
estacionamento, piscina, restaurante. Diária (casal): a partir
de R$ 200 (com café da manhã). Cartão de crédito: todos; cartão de débito: todos www.grupobaluarte.com.br/index.php

_onde comer
Pousada Jagatá
A localização conta muito. No caso, está na frente da
praia que, na verdade, geograficamente ainda pertence
ao Delta do Parnaíba. As acomodações com vista para o
mar são sempre bem procuradas. Não tem restaurante,
mas o centrinho está a 1 km dali.
Avenida Beira-Mar, 1000 (Praia da Andreza), (98)3479-1551, 29
apartamentos, ar-condicionado, frigobar, wi-fi grátis, estacionamento, piscina. Diária (casal): a partir de R$ 268 (com café
da manhã). Cartão de crédito: todos; cartão de débito: todos
www.pousadajagata.com.br
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Boteco Vila Tutoia
Na principal praça da cidade, em frente à pousada homônima. Tem boa carta de cerveja, ideal para acompanhar
a panelinha de camarão ou a de frango com linguiça.
Praça dos Teremembés, 18 (centro), (98)3479-1140. Seg. a sáb.,
18h/23h, fecha dom. Cartão de crédito: E, M, V; cartão de débito:
todos

_O QUE FAZER
e m

t u to i a

Passeio pelo Delta do Parnaíba

Praia do Amor

No outro extremo do Delta do Parnaíba, o passeio
inicia-se em Tutoia, passando por três ilhas com um
ponto de mergulho e outro para almoço. No fim de
tarde, assiste-se à revoada dos guarás.

A melhor praia de Tutoia tem acesso somente para veículos 4x4 ou caminhantes que consigam vencer os 3 km
a partir da Praia do Arpoador, muito provavelmente com
o sol a pino. Quem chega lá encontra uma longa praia
deserta com dunas que soterraram um manguezal.

Informações: (98)3479-1302 (Baluarte Pousada e Ecoturismo).
Saída: 09h. Preço: R$ 90

Pequenos Lençóis
A versão pocket dos Lençóis Maranhenses fica a 35 km
de Tutoia, na pequena Paulino Neves. As características
são as mesmas do vizinho gigante: muitas lagoas que
se formam no período chuvoso aparecem entre as dunas. Em Tutoia, há um passeio que passa pelas praias
da região, culminando com a visita a uma outra região
dos Pequenos Lençóis, mais próxima a Tutoia.
Informações: 98/3479-1302 (Baluarte Pousada e Ecoturismo).
Preço: R$ 350 para até 4 pessoas

delta do parnaíba

20
20

guia
guiajeep
jeepquatro
quatrorodas
rodas

delta
deltado
doparnaíba
parnaíba

