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Natal e Fernando de Noronha
 1º Dia - Origem / Natal
Embarque com destino a Natal. Chegada e traslado ao hotel escolhido.
 2º Dia - Natal
City Tour: Inicia-se pela manhã partindo dos hotéis. Conheceremos a Via Costeira, Praia dos Artistas, Praia do Meio
até chegarmos ao Forte dos Reis Magos, o monumento mais importante da cidade, onde faremos uma parada para
visita. Ao sair cruzaremos os bairros de Santos Reis, Rocas e Ribeira, locais onde a cidade iniciou seu crescimento. O
centro da cidade, Teatro Alberto Maranhão e a Catedral de Natal antecedem nossa chegada ao Natal Shopping,
onde pararemos certo tempo para a apreciação e compras e artesanato local. Duração prevista: 5 horas. Retorno
para o hotel e tarde livre.
 3º Dia - Natal
Dia livre para atividades independentes.

 4º Dia – Natal / Fernando de Noronha
Traslado Hotel-Aeroporto para embarque para Fernando de Noronha (horários de vôos sujeitos a alteração).
Recepção no aeroporto e traslado para a hospedagem escolhida. Restante do dia livre.
 5º ao 7º Dia – Fernando de Noronha
Passeios inclusos:
● Caminhada Histórica - Caminhada pela Vila dos Remédios, onde faremos contato com a história de Fernando de
Noronha, conhecendo todo Sítio histórico deste local como o palácio São Miguel, a igreja de Nossa Senhora dos
Remédios, o Forte dos Remédios, antigos casarios e presídios além do museu histórico. O passeio prossegue
passando pelas praias do Cachorro e Meio e com uma parada para banho na praia da Conceição.
Duração aproximada: 3 horas
Nível de dificuldade: leve.
● Passeio de Barco - Passeio pelo mar de dentro passando pela baía dos porcos, Morro 2 Irmãos, baía dos Golfinhos
com possibilidade de navegar em meio aos golfinhos rotadores e parada para banho na praia do Sancho.
Duração aproximada: 3 horas
Nível de dificuldade: Fácil
● Ilhatour - Passeio no qual se visita várias praias e mirantes. O mais completo feito por terra, duração de 8hs. Veículo
de passeio.

 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 na parte terrestre e aérea.
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.
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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 em Natal (3 noites) e em Fernando de Noronha (4 noites). Traslado aeroporto-hotelaeroporto em Natal e Fernando de Noronha. Passeio em Natal: City tour em Natal e em Fernando de Noronha: Caminhada histórica
pela Vila dos Remédios, passeio de barco e Ilhatour. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO ICLUI: Passagem aérea. Não inclui a taxa de preservação ambiental e a taxa de acesso ao Parque Nacional Marinho de
Fernando de Noronha.

