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Fernando de Noronha Experiência
 1º Dia - Origem / Fernando de Noronha
Embarque com destino a Fernando de Noronha. Chegada, recepção no aeroporto e traslado para a hospedagem escolhida.
 2º ao 7º Dia - Fernando de Noronha
Passeios inclusos:

● Passeio de Barco - A navegação é feita desde as ilhas secundárias até a ponta da sapata, com vista privilegiada de
suas formações rochosas. Além de passar pela Baía dos Golfinhos, fazemos parada de 40 minutos para mergulho
livre na mais bela praia: a Baía do Sancho. É o passeio em que temos a grande chance de ver golfinhos bem próximo
à embarcação. Recomendamos para toda a família! Duração aproximada de 3h e saídas diárias pela manhã e a tarde.
Nível de dificuldade: leve.
● Trilha Histórica - Descobrindo a história de Noronha, que se confunde com a própria história do Brasil, na
caminhada pela Vila dos Remédios encontramos grande parte do Sítio Histórico da ilha, incluindo o acervo
resguardado no Memorial Noronhense. Uma subida até a fortaleza do Remédios, nos presenteará com uma
privilegiada vista das ilhas secundárias e praias do “mar de dentro”. A trilha segue passando pelas praias do Cachorro,
Meio e Conceição, terminando em caminhada pela encosta do morro do Pico até a praia do Boldró. Teremos parada
para banho de mar e mergulho livre. Duração aproximada de 4h com saídas diárias pela manhã.
Nível de dificuldade: médio - 3,5 Km.
● Trilha Costa dos Mirantes - Caminhada de acesso ao paredão da Baía dos Golfinhos, passando por um trecho de
mata nativa. A trilha segue pela encosta da Baía em trilha sombreada pela vegetação, passando por incríveis
mirantes até o famoso mirante Dois Irmãos. Após a contemplação, faremos uma descida íngreme de
aproximadamente 50 metros, por entre rochas, acessando a praia do Sancho, eleita a mais bonita do Brasil, nosso
local de parada para banho e mergulho livre. Serão ao todo, aproximadamente 2,5 Km de caminhada. Duração
aproximada de 4 horas com saídas diárias sempre pela manhã. Nível de dificuldade: médio.
● Trilha Costa Esmeralda do Atlântico - Nesta atividade realiza-se caminhada em maré baixa pelas praias do
chamado "Mar de Dentro”, que chama atenção por sua exuberante cor esmeralda. A primeira praia visitada é a
famosa Cacimba do Padre, onde está localizado um dos mais belo cartão postal de Noronha, o Morro dos Dois
Irmãos, passando pela Baia dos Porcos de águas tranquilas e excelente para a prática do mergulho livre. Na
sequencia vamos conhecer as praias do Bode, Americano e Boldró. Percurso leve, com duração de em média 4h.
Início conforme às condições da maré.
Nível de dificuldade: Difícil - É importante ressaltar que essa trilha exige esforço físico do participante pois são feitas
longas caminhadas e várias subidas nos morros.
● Trilha do Piquinho - A caminhada inicia-se com uma trilha em mata natural de aproximadamente 30 minutos que dá
acesso até a base do morro do Pico, conhecido como Piquinho. A partir da base o percurso é formado por rochas
vulcânicas, que seguindo uma trilha íngreme, finaliza no topo do Piquinho, com cerca de 230 metros de altura. Esta
atividade permite uma bela vista de quase 360º da ilha!
Início às 08:30 ou 16:00.
Percurso médio.
Nível de dificuldade: difícil.
Duração aproximada: 3 horas.
 8º Dia - Fernando de Noronha / Origem
Traslado hospedagem-aeroporto e embarque com destino à cidade de Origem.
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do
guia/receptivo local."
SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS)
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio.
SOBRE A TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL: Todos os visitantes e turistas estão obrigados, pela Lei N° 10.403/89, a pagar a
Taxa de Preservação Ambiental, do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, destinada a assegurar a manutenção das
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condições ambientais e ecológicas do arquipélago. A Taxa pode ser paga no aeroporto de Fernando de Noronha ou
por meio do site www.noronha.pe.gov.br
Aconselhamos o pagamento antecipado da taxa para agilizar o seu desembarque na Ilha.
SOBRE A TAXA DE ACESSO AO PARQUE NACIONAL MARINHO DE FERNANDO DE NORONHA: Os turistas que visitarem a Ilha
de Fernando de Noronha a partir de 2 de abril de 2012 pagarão na chegada à ilha, além da Taxa de Preservação Ambiental,
uma taxa de acesso ao Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, no valor de R$ 99,00 para visitantes brasileiros, e
de R$ 198,00 para estrangeiros, válida por até dez dias.
A cobrança, regulamentada através da Portaria nº 135, de 30 de dezembro de 2010, faz parte da transferência da administração
das atividades de atendimento aos turistas do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) para a concessionária
Cataratas do Iguaçu S.A., pelos próximos 15 anos.
Para pagamento antecipado do ingresso ao Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha acesse:
www.parnanoronha.com.br/vendas/vendaonline.aspx

INCLUI: Hospedagem com café da manhã. Traslado de chegada e saída na Ilha. Passeios: Trilha Histórica + Trilha Esmeralda +
Trilha Costa dos Mirantes + Trilha do Piquinho + Passeio de Barco. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea. Não inclui a taxa de preservação ambiental e a taxa de acesso ao Parque Nacional Marinho de
Fernando de Noronha.

