
ILHA DE FERNANDO DE NORONHA COM 5 NOITES NA POUSADA DA VILLA COM
CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE + RECIFE E OLINDA

COM GUIA DESDE PORTO ALEGRE

15/03 A 22/03/2019 - 08 DIAS
AÉREO + TERRESTRE

SOBRE  OS  DESTINOS » O  Arquipélago  de  Fernando  de  Noronha pertencente  ao  estado
brasileiro de Pernambuco é formado por vinte e uma ilhas, numa extensão de 26 km², tendo uma
principal - a maior de todas também chamada "Fernando de Noronha" - como única ilha habitada.
As demais estão contidas na área do Parque Nacional Marinho e são desabitadas, só podendo
ser visitadas com licença oficial do IBAMA. Para conhecer Noronha requer no mínimo 4 dias, para
usufruir dos inúmeros atrativos naturais e vivenciar um pouco da história da nossa colonização.
São inúmeras as opções de atividades e passeios, que atendem a todos os públicos e oferecem
ao visitante a chance de ver todas as belezas naturais das ilhas. Para complementar a viagem,
conheceremos o reveremos a cidade de Recife, a histórica Olinda e a praia de Porto de Galinhas.
18 lugares, viagem em grupo com guia!

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA »

16/03/2019 (1° Dia, Sábado) PORTO ALEGRE / BRASÍLIA / RECIFE (AÉREO): Apresentação
1h30 min antes do horário previsto, conforme quadro de voos confirmados, para a partida do voo
no Aeroporto Salgado Filho para embarque no voo com destino a Recife, via Brasília. Chegada,
recepção e traslado ao hotel para hospedagem por 2 noites com café da manhã. Hospedagem.

17/03/19 (2° Dia, Domingo) RECIFE E OLINDA: Café da manhã no hotel e posteriormente, city
tour de 6h aprox. com transporte e guia local para conhecer os principais pontos turísticos de
RECIFE e Olinda. Neste passeio, você terá de uma só vez, o melhor do Recife e de Olinda. No
começo, um tour panorâmico por Recife,  incluindo as três ilhas (Recife, Santo Antônio e Boa
Vista), a Ponte Maurício de Nassau e a Praça da República (onde se encontram o Palácio do
Governo, o Teatro de Santa Isabel e o Palácio da Justiça). Em OLINDA, você visitará o Alto da Sé,
com as Igrejas da Sé e da Misericórdia, de onde se descortina a mais bela vista das cidades do
Recife  e de Olinda.  No carnaval,  o  povo desce as  ladeiras  com um entusiasmo contagiante,
seguindo os tradicionais e monumentais bonecos, como o Homem da Meia-Noite, ou indo atrás
dos  blocos  de  carnaval  da  cidade,  como  a  Pitombeira  dos  Quatro  Cantos  e  Elefantes.  É
considerada Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade pela UNESCO. Hospedagem 

18/03/19 (3° Dia, Segunda) RECIFE / NORONHA (AÉREO) // NORONHA – CAMINHADA PELO
CENTRO: Café da manhã no hotel. Livre até a hora do check do hotel (10:30h), aproveite para
uma caminhada  pela  orla  da Praia  de  Boa  Viagem.  Em torno  das  11h  traslado  do  hotel  ao
aeroporto para viagem aérea à Ilha de Fernando de Noronha. Saída e chegada conforme quadro
de voos. Recepção e palestra introdutória à Ilha obrigatória. Traslado à Pousada para 5 noites de
hospedagem com café da manhã e lanche da tarde. Em torno das 17:30h caminhada incluída
com acompanhamento de seu guia acompanhante para visitar a Vila dos Remédios (centro da
ilha).  Visita  ao  Museu  +  Igreja  +  Fortes  dos  Remédios  +  Palácio  São  Miguel  e  Ruínas.
Hospedagem.

19/03/19 (4° Dia,  Terça) NORONHA: Café da manhã na pousada.  Dia inteiramente livre para
atividades  pessoais  independentes  ou  para  a  realização  de  passeios  opcionais.  Sugere-se
ILHATUR – FERNANDO DE NORONHA. Passeio de buggys ou em uma 4x4. O Passeio tem
início sempre pela manhã às 08:00h com paradas para banho nas principais praias da ilha (ex.
praia do Sancho 30min. depois praia do Leão 30min.) com intervalo para o almoço (não incluso).



Retornando  em  seguida  para  as  praias  e  pontos  turísticos  encerrando  com  o  pôr  do  sol.
Recomenda-se equipamento para mergulho (nadadeiras, máscara e snorkell). Faz-se necessário
o uso de tênis e protetor solar. Horário de saída do passeio: 10h. Tempo estimado: 8h. Retorno
com pôr do sol. Local de saída e chegada: Pousada / Ilhatur / Pousada: Valor por pessoa: R$
130,00 (sujeito a alteração). Hospedagem.

20/03/19 (5° Dia, Quarta) NORONHA: Café da manhã na pousada. Dia inteiramente livre para
atividades pessoais independentes ou para a realização de passeios opcionais. À tarde, sugere-se
a TRILHA DO ATALAIA (caminhada de 5 horas). Os passageiros que confirmaram seu passeio
serão conduzidos de carro da pousada (ida e volta)  até o início da trilha enseada da caieira
conhecendo a história geológica do Arquipélago através das suas rochas observando o visual do
mar de fora entre caieira e atalaia, mirante da pontinha. Observando também as aves e a flora da
região, mergulhando na piscina da atalaia e contemplar a cobiçada ilha do frade. Recomenda-se
para este passeio tênis,  protetor  solar,  água e snorkel.  Para realizar  este passeio  o visitante
deverá assinar um termo de responsabilidade junto ao IBAMA onde se compromete ou informa
que está em perfeita saúde. Esta trilha tem um nível médio de dificuldade com trechos estreitos de
pedras e rochas, Aproximadamente 3 km de caminhada totalizando ida e volta 5 horas. Horário de
saída do passeio: Quando a maré estiver baixa e o controle de entrada é do IBAMA. É necessário
apresentar  o  ingresso  do  PANAMAR pago  para  fazer  o  agendamento.  Valor  do  passeio  por
pessoa: R$ 140,00 (sujeito a alteração). Hospedagem.

21/03/19 (6° Dia, Quinta) NORONHA: Café da manhã na pousada. Dia inteiramente livre para
atividades  pessoais  independentes  ou  para  a  realização  de  passeios  opcionais.  Sugere-se o
PASSEIO DE BARCO A BAÍA DOS GOLFINHOS: Passeio marítimo feito em uma embarcação
com no máximo 10 pessoas (serão formados 2 grupos ou mais). Saída do porto em direção ao
morro dois irmãos e será servido um pirão de peixe.  Parada para mergulho livre na praia da
conceição. Retorno depois do pôr do sol, são 03h de passeio. Obs: Passeio sujeito as condições
do mar. Passeio bastante procurado! Horário de saída do passeio: 16h. Duração: 3h. Local de
saída e chegada: Traslado Pousada / Porto de Embarque / Pousada. Valor do passeio por pessoa:
R$ 150,00.

22/03/19 (7° Dia, Sexta) NORONHA: Café da manhã na pousada.  Dia inteiramente livre para
atividades pessoais independentes ou para a realização de passeios opcionais. Este último dia
aproveite para deixar-se levar pela preguiça para descansar aproveitando a infraestrutura do hotel
ou caminhar na praia ou ainda uma visita às lojinhas do centro para compras de lembranças
(souvenir). Hospedagem.

23/03/19  (8º  Dia,  Sábado)  NORONHA  /  RECIFE  /  CAMPINAS  /  PORTO  ALEGRE
(AÉREO): Café da manhã na pousada e posteriormente traslado ao Aeroporto de Fernando de
Noronha para viagem aérea de retorno ao continente e ao sul do Brasil - Porto Alegre/RS, com
escala e troca de aeronave no aeroporto de Recife e Campinas, onde a chegada está prevista
para as 19:30h / 20:00h, conforme quadro de voos. FIM DOS SERVIÇOS.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »

-Passagem aérea em voo regular e classe econômica da GOL – Porto Alegre / Brasília / Recife,
sem taxas e impostos governamentais.
-Passagem aérea em voo regular e classe econômica da AZUL – Recife/Fernando de Noronha e
Noronha / Recife/Campinas / POA, sem taxas
-2 Noites de hospedagem em apto standard em hotel de Recife (bairro Boa Viagem) com café da
manhã servido no restaurante do hotel.



-Traslados privativos de chegadas Aeroporto de Recife / Hotel de Recife // Aeroporto Noronha /
Hotel Noronha / Aeroporto de Noronha.
-Transporte privativo de 3 horas e guia local para City tour pelos principais pontos turísticos de
Recife e 2 horas de passeio por Olinda.
-5 Noites de hospedagem no Hotel Pousada da Villa de Fernando de Noronha com café da manhã
e lanche da tarde das 17h às 19h.
-Traslado  em VAN ou  Microônibus  de  chegada  e  saída  ao/do hotel  na  ilha  de  Fernando  de
Noronha.
-Caminhada pelo centro (Vila dos Remédios) de Fernando Noronha com o guia acompanhante.
-Guia  acompanhante  desde  Porto  Alegre/RS  para  16  pessoas  no  grupo  viajando  juntos.
-Kit de viagem com bolsa pequena, necessaire, etiqueta para as malas e SEGURO VIAGEM.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »
-Taxa* de Preservação Ambiental R$ 51,40** por noite por pessoa (compre pela 
internet: www.noronha.pe.gov.br)
-Taxa* de Preservação Marinha R$ 81,00** para brasileiros (compre pela 
internet: www.parnanoronha.com.br/vendas/vendaonline.aspx)
-Taxas de embarque da parte aérea, taxas de emissão, de segurança e combustível (paga na 
compra do pacote).
-Taxas de embarque nacional ou internacional, bem como passagens na classe executiva ou 
primeira classe.
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas claramente como 
incluídas.
-Passeios Opcionais, eventos opcionais ou diárias adicionais que o passageiro opte por ficar ou 
realizar fora da programação.
-Gorjetas para carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis, bem como nos aeroportos.
-Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo (consulte condições).
(*) Podem pagar a taxa de preservação ambiental e preservação marinha no desembarque.
(**) Valores sujeitos à alteração para 2019.

VALOR POR PESSOA – PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA »
APTO DUPLO / TRIPLO STANDARD: R$ 4.990,00*. Entrada 20% + R$ 100,00 de taxas 
APTO SINGLE (INDIVIDUAL) STD    : R$ 6.980,00*. Entrada 20% + R$ 100,00 de taxas 
(*) bebê ou Infant. de 00 a 02 anos paga somente taxas de embarque aeroportuárias e 
governamentais e deverá viajar no colo dos pais.
(**) Criança de 02 a 08 anos deverá 80% do valor em DUPLO e se hospedar como terceira 
pessoa com 02 adultos que paga valor integral.
(***) Criança acima de 08 anos deverá pagar o valor integral e poderá se hospedar em apto duplo 
ou triplo com 1 ou 2 adultos. 

FORMAS DE PAGAMENTO »
Pagamento 1 - À VISTA: Desconto de 3% sobre o valor do pacote.
Pagamento 2 - CHEQUE: Entrada de 20% com cheque ou dinheiro e saldo em até 9X no cheque 
pré ou até 12X iguais com taxas diluídas.
Pagamento 3 - CARTÃO CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 5X nos
Cartões VISA/MASTER/AMEX/DINERS.
Pagamento 4 - BOLETO: Entrada de 30% + taxas com cheque ou dinheiro e saldo no em 6, 5 ou 
4 até 6, 5, ou 4 meses antes da viagem.
Valores e condições sujeitos a alteração sem prévio aviso, respeitando qualquer negociação 
em andamento comprovado através de e-mail.

https://www.parnanoronha.com.br/vendas/vendaonline.aspx
http://www.noronha.pe.gov.br/


HOTÉIS PREVISTOS (Sujeito a alteração)
Recife: Best Western Manibu Recife - www.bestwestern.com.br 
Fernando de Noronha: Pousada da Villa - www.davillanoronha.com.br

HORÁRIOS DOS VOOS PREVISTOS  (Voos para 2019 sujeito à alteração dos horários e 
escalas)
16/03/19 - Voo G3-1922 Porto Alegre (POA) Partida 06:26 Brasília (BSB) Chegada 08:50
16/03/19 - Voo G3-1744 Brasília (BSB) Partida 09:55 Recife (REC) Chegada 12:15
18/03/19 - Voo G3-1860 Recife (REC) Partida 13:56 Fernando de Noronha (FEN) Chegada 16:05
23/03/19 - Voo AD 6433 Fernando de Noronha (FEN) 10:50 Recife (REC) 11:25
23/03/19 - Voo AD 6970 Recife (REC) 12:20 São Paulo - Campinas (VCP) 16:40
23/03/19 - Voo AD 5046 São Paulo - Campinas (VCP) 17:45 Porto Alegre (POA) 19:30

LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional 
Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 1h20min antes do horário de partida do voo, 
por se tratar de viagem aérea em grupo.
Passageiros de outras cidades do Brasil poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com 
adicional da diferença tarifária (se houver).

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
Brasileiros/as em viagem aérea dentro do território nacional deverão apresentar no embarque a 
Carteira de Identidade Civil (RG) ou qualquer outro documento com foto e com validade em todo o
território brasileiro. Estrangeiros e menores de idade consultem documentações necessárias.

OBS. FINAL: Para o correto andamento ou melhor execução da viagem, por motivo 
técnico/operacional ou de força maior, a ordem dos programas poderá ser alterada por critério da 
empresa ou do acompanhante responsável pela excursão, sem prejuízo para o passageiro.

DESEJAMOS A TODOS EXCELENTE VIAGEM!

http://www.davillanoronha.com.br/
http://www.bestwestern.com.br/pt/hotels/best-western-manibu-recife-recife-77011

