ROTEIRO: TERESINA CAJUÍNA
Caro(a) Participante,
Apresentamos no corpo deste documento a programação de visitação aos
principais atrativos turísticos da capital do Piauí, realçando a história, cultura,
patrimônio e gastronomia local.
Neste projeto contamos com a visitação ao recém reformulado Museu do Piauí,
onde abrange objetos e memória do povo piauiense, sendo recentemente
adicionados salas aos submersos e excluídos da história (negros e indígenas)
ressaltando a importância dessas comunidades a construção da sociedade,
além de não polarizar a história no elitismo.
Posteriormente nos deslocaremos ao Parque Floresta Fóssil, que conta com
árvores fossilizadas na vertical com datação de mais de 280 milhões de anos
com condução explicativa.
Após visitaremos o Complexo Turístico Ponte Estaiada, marca da arquitetura
moderna sendo o único mirante em ponte das Américas ficando a cerca de 95
metros de altura, contanto com um elevador de visão panorâmica de Teresina,
atual símbolo da cidade.
No término desta programação os participantes serão guiados ao Pólo
Cerâmico do Poty Velho e Encontro dos Rios, in loco encontramos artesãos da
região fabricando e vendendo suas peças ricas em detalhes, neste momento o
turista pode ter um momento de interação e confeccionar sua própria arte em
argila (o valor da confecção fica por conta do participante da atividade).
No Encontro dos Rios encontramos águas que se encontram assim como
pessoas, o local conta com paisagem cênica ideal para fotos além de contar
com um restaurante flutuante oferecendo a gastronomia da região.
Anexo a esse arquivo a este documento consta a programação, valores e
demais informações da atividade.
PROGRAMAÇÃO:
21/11, Quinta-feira.
14:00 às 14:30 - Visitação ao Museu do Piauí;
14:50 às 15:40 - Visita ao Parque Floresta Fóssil;
16:00 às 16:10 - Subida ao mirante do Complexo Turístico Ponte Estaiada;
16:30 às 17:00 - Caminhada pelo Polo Cerâmico Poty Velho;
17:00 às 17:40 - Encontro do Rios e Restaurante Flutuante.
Valor por pessoa: R$ 50,00
OBS: O valor pago dá direito ao transporte, guiamento, condução e entrada
nos locais visitados, a alimentação fica por conta de cada participante.
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O turno e data da programação podem ser alterados em comum acordo entre
as partes levando em consideração o mantimento do tempo de duração da
realização das atividades.
A realização fielmente cumprida do roteiro dependerá da pontualidade dos
participantes.
Atenciosamente,

_____

_________
ANDRÉ RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
Presidente da Empresa Júnior de Turismo

Deixamos aqui, nossos contatos e redes sociais.
Facebook: Empreender Tur
Instagram: @empreendertur
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