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Roteiro   

1º dia – QUA 20OUT SÃO PAULO/ RECIFE/ FERNANDO DE NORONHA – Apresentação no 
aeroporto de Congonhas para embarque com destino a Recife. Chegada e 
conexão para Fernando de Noronha. Chegada e traslado ao hotel. Restante da 
tarde livre.  

2º dia – QUI 21OUT FERNANDO DE NORONHA – Dia livre para atividades independentes. 

3º dia – SEX 22OUT FERNANDO DE NORONHA – Dia livre para atividades independentes. 

3º dia – SÁB 23OUT FERNANDO DE NORONHA – Dia livre para atividades independentes. 

4º dia – DOM 24OUT FERNANDO DE NORONHA – Dia livre para atividades independentes. 

5º dia – SEG 25OUT FERNANDO DE NORONHA – Dia livre para atividades independentes. 

6º dia – TER 26OUT FERNANDO DE NORONHA – Dia livre para atividades independentes. 

7º dia – QUA 27OUT FERNANDO DE NORONHA/ RECIFE/ SÃO PAULO – Manhã livre para 
atividades independentes. Após almoço saída para aeroporto para embarque 
com destino à Recife e conexão para São Paulo. Chegada e fim dos serviços. 

 

Inclui: 
 Aéreo voando GOL – São Paulo/Recife/Fernando de Noronha/São Paulo em classe 

econômica com taxas de embarque incluídas. 
 Hospedagem por 7 noites em Fernando de Noronha no hotel/pousada escolhido em 

apartamento standard em acomodação dupla, com café da manhã e taxas. 
 Traslados aeroporto/hotel/aeroporto em Fernando de Noronha. 

Fernando de Noronha  
            Natureza, Sol & Praia 
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Valor do pacote:  

SOB CONSULTA 

 Passeios em Fernando de Noronha. 
 

Exclui: 
 Alimentação e bebidas. 
 Tudo que não estiver como incluído. 
 Taxa de preservação ambiental (para todos os dias). 
 Ingresso ao Parque Nacional Marítimo de Fernando de Noronha 
 Locação de equipamento de mergulho etc. 
 
 

Cia Aérea: 

 

1554 CGH – São 
Paulo  

Recife 20/10/2021 
– 09:00 

20/10/2021 
– 12:00 

T/Y Econômica 
 

 

1862 Recife Fernando de 
Noronha 

11/04/2020 
– 13:50 

11/04/2020 
– 15:55 

T/Y Econômica  

 
1863 Fernando de 

Noronha  
Recife 11/04/2020 

– 16:35 
11/04/2020 

– 16:40 
T/Y Econômica  

 
1559 Recife CGH – São 

Paulo 
11/04/2020 

– 18:00 
11/04/2020 

– 21:00 
T/Y Econômica 

 

Com 1 bagagem despachada 

 

Hotel/Pousada selecionado – acomodação DBL 
 POUSADA DAS FLORES          

Hotel: Pousada das Flores  Cidade: Fernando de Noronha 

Endereço: Rua Dom Juquinha I, 111 Fernando de Noronha - Fernando de Noronha - 53990-000 

Data do Check-in: 20/10/2021 Data do Check-out: 27/10/2021 

 
 
 

Serviços opcionais      
 TRANSFER IN/OUT          

Nome: Transfer In/Out - Hotéis em Fernando de Noronha Categoria: Transfer 

Data: 20/10/2021 - 27/10/2021  

Descrição: 
Resumo: Serviço de transfer Regular entre Aeroporto de Fernando de Noronha (FEN) / Hotéis 
na cidade de Fernando de Noronha / Aeroporto de Fernando de Noronha (FEN), de acordo 
com horário previamente estabelecido. Permitido uma bagagem tamanho padrão (41 cm 
altura x 63 cm largura x 35 cm de profundidade) por passageiro.  
 

http://www.pousadadasfloresnoronha.com.br/#gallery
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 CAMINHADA HISTÓRICA         

 
 PASSEIO DE BARCO EM FERNANDO DE NORONHA     

 
 

Taxa de Preservação Ambiental & Ingresso ao Parque Nacional 
Marinho de Fernando de Noronha    
 TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – TPA (8 dias)  CONSULTAR SITE  

Taxa de Preservação Ambiental, cobrada pelo Governo de Pernambuco e o ingresso de 
acesso ao Parque Nacional, cobrado pelo ICMBio. Pagamento direto no site. Para maiores 
informações acesse os sites: www.noronha.pe.gob.br e www.parnanoronha.com.br 
 

 INGRESSO AO PARQUE NACIONAL MARINHO   CONSULTAR SITE   

Ingresso ao Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Para maiores informações 
acesse o site: https://www.parnanoronha.com.br/ingressos  

Nome: Pacote Atalaia Categoria: Combos 

Data: 21/10/2021 - 26/10/2021 (AGENDAR COM ANTECEDÊNCIA)  

Descrição: 
Resumo:  
Passeio regular, conhecendo a Vila dos Remédios, onde o visitante irá encontrar boa parte do 
sítio histórico, Palácio São Miguel – sede administrativa do Governo, igreja matriz de Nossa 
Senhora dos Remédios e o Forte com o mesmo nome, antigos presídios, algumas das relíquias 
descobrindo parte da história do arquipélago. 
IMPORTANTE: O roteiro do passeio poderá sofrer alterações por motivo de segurança, condições 
climáticas ou determinação dos órgãos competentes. É necessário tempo mínimo de 
permanência com 2 noites, caso contrário não haverá tempo hábil para a realização do passeio.  
OBS: Não é realizado no dia de chegada ou saída do passageiro no destino. Não estão incluídos 
os equipamentos para mergulho, como máscara, snorkel, e pé de pato. A locação deverá ser 
feita localmente. 

Nome: Passeio de Barco em FEN Categoria: Combos 

Data: 21/10/2021 - 26/10/2021 (AGENDAR COM ANTECEDÊNCIA)  

Descrição: 
Resumo:  
Passeio regular – Navegando pelo mar-de-dentro, apreciando belas paisagens e com parada 
para banho na praia do Sancho. Duração de 3 horas. Passeio não realizado nos dias de 
chegada e saída da ilha. 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 se tem a possibilidade de ver os golfinhos rotadores acompanharem o barco 
em uma das cenas mais famosas de F. Noronha. Recomendamos para toda a família! 
OBS: Não estão incluídos os equipamentos para mergulho, como máscara, snorkel, e pé de 
pato. A locação deverá ser feita localmente.  

http://www.noronha.pe.gob.br/
http://www.parnanoronha.com.br/
https://www.parnanoronha.com.br/ingressos

