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MARANHÃO
O estado do Maranhão abriga cidades históricas singulares e 
riquezas ecológicas, como os Lençóis Maranhenses, distantes 
da capital, além de contar com manifestações populares que 
mobilizam a população local. A área de casarões de São Luís 
inclui um acervo arquitetônico de construções com influência 
francesa, de grande beleza e importância histórica reconhecida 
pela Unesco, que concedeu à cidade o título de Patrimônio 
Cultural da Humanidade, em 1997. 

 Lençóis Maranhenses

Guia Sesc de Férias
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O hotel está situado em São Luís, onde 
se pode chegar por linhas de transporte 
rodoviário ou pelo Aeroporto Inter-
nacional Marechal Hugo da Cunha. 
Oferece diária com café da manhã, 53 
acomodações (1 apartamento para pes-
soas com deficiência), ar-condicionado, 
TV, telefone, cofre e frigobar. Recepção 
aberta 24h. Infraestrutura: centro de 
eventos, piscina, playground, salas de jo-
gos, fitness e leitura, quadras esportivas, 
restaurante e lanchonete. 
x Gratuito, 53 vagas.

1 O que fazer na cidade
Visite o  Palácio de La Ravardière (1689), 
sede da prefeitura. O Teatro Arthur 
Azevedo (1817), as igrejas, os sobrados 
e os casarões do Centro Histórico de São 
Luís. Entre os atrativos naturais estão o 

Parque Estadual Lagoa da Jansen (boa 
opção para a prática de esportes), as 
praias e o Passeio Náutico da Raposa. Há 
uma variedade de manifestações cultu-
rais, como a dança de origem africana 
Tambor de Crioula, as festas juninas e o 
Carnaval com blocos populares. Para as 
compras, confira os azulejos, bordados, 
doces e a cerâmica da região.
F Base do Rabelo, Buteko da Lagoa, 
Cabana do Sol, Landruá Mariscos, Kitaro, 
Por Acaso, Restaurante Escola do Senac, 
Restaurante Feijão de Corda e Tia Maria.

V Serviços
R Localiza e Unidas Rent a Car. Z Cara-
velas Turismo, Marecanto Viagens, Posto 
de Informações Turísticas do Aeroporto, 
Posto de Informação Turística do Centro 
Histórico e Taguatur Viagens e Turismo.

Hotel Sesc Olho d’Água
V x F R Z
Rua São Carlos, s/no – Olho D’Água
CEP: 65065-420 – São Luís
Central de reservas

| (98) 3248-8312 | (98) 3248-8345 fax (98) 3248-8334

m reservasescma@gmail.com
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