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Fernando de Noronha Requinte – 5 dias
 1º Dia - Origem / Fernando de Noronha
Embarque com destino a Fernando de Noronha. Chegada, recepção no aeroporto e traslado para a hospedagem escolhida.
 2º e 3º 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.
● Ilhatur - Passeio no qual se visita várias praias e mirantes. O mais completo feito por terra, duração de 8hs. Veículo
de passeio.
 5º 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
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: Transfer Aeroporto-Hospedagem-Aeroporto privativo, hospedagem com café da manhã. Passeios inclusos: Passeio de
Barco regular e Ilhatur privativo. 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.

