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FERNANDO DE NORONHA  
EM AGOSTO 2022 

 

 
 

 
 

 

01ª Dia – 18/08/2022 - QUINTA-FEIRA 
FLORIANÓPOLIS – FERNANDO DE NORONHA - Em horário combinado embarque em 
Florianópolis com destino a Fernando de Noronha. Desembarque, retirada da bagagem e transfer 
para o hotel. Check-in e restante do dia livre. Pernoite no Hotel em Fernando de Noronha. 
 

02ª Dia – 19/08/2022 - SEXTA-FEIRA 
FERNANDO DE NORONHA – Vamos esticar as pernas? Nessa caminhada você vai desbravar 
alguns pontos históricos de Fernando de Noronha. Vamos te apresentar à Vila dos Remédios, dona 
da maior parte do sítio histórico da Ilha, incluindo o acervo resguardado no Memorial Noronhense. 
Te levamos para a igreja principal e para as ruínas do Forte de Nossa Senhora dos Remédios. No 
alto do forte você terá uma vista que vai te dar a certeza de que valeu a pena! Horário:  A partir das 
08:30. Duração Aproximada: 2 horas. Percurso:  leve (1,2Km). 
 

03ª Dia – 20/08/2022 - SÁBADO 
FERNANDO DE NORONHA – Ilha tour, passeio tradicional em veículo tipo off road, visitando os 
principais pontos da ilha, como: Projeto Tamar, Praia do Sueste, Mirante do Leão, Ponta das 
Caracas, Capelinha São Pedro, Buraco da Raquel, Museus dos Tubarões, Mirante do Boldró, Praia 
e mirantes do Sancho, Baía dos Porcos, Praias Cacimba do Padre, pôr do sol. Saída a partir das 8h, 
com duração aproximada de 8h em um percurso médio.  
 

04ª Dia – 21/08/2022 - DOMINGO 
FERNANDO DE NORONHA – Tour Passeio de barco com navegação de uma ponta a outra da 
ilha, pelo mar de dentro, visitando as ilhas secundárias até a Ponta da Sapata em um confortável 
barco. Passeio com grandes chances de ver golfinhos. Com parada para banho no Sancho, eleita 

a melhor praia do mundo. Saída a partir das 7h30, com duração aproximada de 3h em um 
percurso leve. 
 

05ª Dia – 22/08/2022 – SEGUNDA-FEIRA 
FERNANDO DE NORONHA – Café da manhã e dia livre para atividades opcionais. 
 

06ª Dia – 23/08/2022 – TERÇA-FEIRA 
FERNANDO DE NORONHA – Café da manhã e dia livre para atividades opcionais. 
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07ª Dia – 24/08/2022 – QUARTA-FEIRA 
FERNANDO DE NORONHA – FLORIANÓPOLIS – Após o café da manhã e em horário combinado, 
saída para o aeroporto de Fernando de Noronha. Check-in e embarque para Florianópolis. 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 

1. Transfer Aeroporto de Fernando de Noronha/Pousada/ Fernando de Noronha (regular). 

2. 06 Pernoites em apto duplo standard em Pousada com café da manhã. 

3. Passeios conforme a programação (regular). 

4. Taxa do Parque Nacional Marinho. 

5. Taxa de Preservação Ambiental. 

6. Seguro viagem com cobertura de R$ 30.000 individual. 

7. Coordenador de viagem da Ponto de Partida Operadora. 
 
PASSEIOS INCLUÍDOS: 

1. Caminhada Histórica. 

2. Ilha Tour. 

3. Passeio de Barco. 

 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO TRIPLO: R$ 4250,00 
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO: R$ 4.700,00 
 
FORMAS DE PAGAMENTO PARA FECHAMENTO EM: 
NOVEMBROO/21: ENTRADA DE 10% + 08 X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO. 
DEZEMBRO/21: ENTRADA DE 10% + 07 X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO. 
JANEIRO/22: ENTRADA DE 10% + 06 X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO. 
FEVEREIO/22: ENTRADA DE 10% + 05 X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO. 
MARÇO/22: ENTRADA DE 10% + 04 X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO. 
ABRIL/22: ENTRADA DE 10% + 03 X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO. 
MAIO/22: ENTRADA DE 10% + 02 X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO. 
JUNHO/22: ENTRADA DE 10% + 01 X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO. 
JULHO/22: A VISTA CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO. 

 
PARTE AÉREA SEPARADA COM VALORES A PARTIR DE: 
 
 
 
 
 
Tarifa por pessoa: R$ 1.681,80 
Valor das taxas por pessoa: R$ 242,71 
Valor total por pessoa: R$ 1.924,51 
Inclui: 01 bagagem de até 23kg despachada + 01 de mão de até 10kg. 
 
Formas de pagamento passagem aérea: Em até 5x nos cartões: visa, amex, mastercard, diners, 
elo ou hipercard. Taxas na primeira parcela. 
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SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:  

• Passagem aérea e taxas. 

• Deslocamento das cidades de origem até Florianópolis. 

• Refeições e bebidas não mencionadas.  

• Compras, despesas pessoais no hotel. 

• Atividades opcionais.  

• Tudo mais que não estiver no item serviços incluídos.  
 
 
PASSEIOS OPCIONAIS EM REGULAR 
TRILHA COSTA AZUL: Passeio indicado para quem quer conhecer todo um lado da ilha com 
calma. 
Um circuito bem bacana realizado a pé, que contempla as praias, mirantes espetaculares e atrativos 
localizados no lado da ilha voltado para o mar de fora. Uma trilha quase toda por dentro do Parque 
Nacional Marinho, com paisagens de aspecto mais selvagem e reservadas. 
O roteiro passa pelos mirantes das Caracas, Maré Gráfica, praia da Caieira, Buraco da Raquel, 
alagados dos tubarões e, por fim, a Ponta do Air France, local onde o mar-de-fora encontra com o 
mar-de-dentro. A trilha passa por terrenos arenosos, com pedras e subidas leves, exigindo um 
pouco mais do visitante 
Horário: a partir das 8h30  
Duração Aproximada: 4 horas.  
Percurso:  médio 
Valor por pessoa R$ 235,00 (valor sujeito a alteração). 
 
TRILHA COSTA ESMERALDA : Tour realizado a pé pelo lado da ilha voltado para o continente, 
conhecido como mar-de-dentro. 
Essa parte da ilha tem como característica águas mais tranquilas, de cor esverdeadas e de beleza 
cênica. 
A caminhada, começa pela Vila dos Remédios, passando pelas praias do Cachorro, Meio e 
Conceição, encosta do Morro do Pico e pelas praias do Boldró, Americano, Bode, Cacimba e Baía 
dos Porcos. 
Faremos paradas para banho e mergulho de flutuação nas praias que permitirem condições para a 
atividade. 
Passeio indicado para quem quer conhecer a ilha com tranquilidade. Mas tem que ter fôlego, pois 
a trilha exige um pouco mais na caminhada, incluindo terrenos com pedras, areia e subida. 
Horário: a combinar, conforme horário da maré. 
Duração Aproximada: 4 horas. 
Percurso: médio (3,7Km) 
Valor por pessoa R$ 235,00 (valor sujeito a alteração). 
 
TRILHA MORRO SÃO JOSÉ: O Morro São José é a única ilha secundária, fora da ilha principal, 
que pode ser visitada. 
Nesta trilha, percorreremos um caminho de pedras que forma entre a ilha principal e o morro durante 
a maré baixa. Dependendo da altura da maré, poderemos fazer o caminho também à nado. Na ilha, 
será possível conhecer sua piscina natural, um dos pontos mais bonitos que rende lembranças e 
fotos incríveis. Também observaremos de perto a geologia de origem vulcânica da ilha. 
Devido à dificuldade e riscos da travessia, o próprio ICMBio (órgão responsável) recomenda que o 
visitante vá acompanhado de um guia credenciado. 
Para realizar essa trilha, se faz necessário um agendamento prévio no ICMBIo. 

http://www.pontodepartida.tur.br/


WWW.PONTODEPARTIDA.TUR.BR 

Rod. Armando Calil Bulos, 4747 – Loja 2A - Bairro Ingleses – Florianópolis – Santa Catarina – Brasil 

  CEP: 88058-000 | Fones: (48) 3371 - 3788 / (48) 3371 – 3798 

 

 

Horário: a combinar, conforme o horário agendado por você no ICMBio. 
Duração Aproximada:  2h    
Percurso: Médio (500m) 
Valor por pessoa R$ 214,00 (valor sujeito a alteração). 
 
MIRANTE DOS GOLFINHOS: Vale a pena levantar cedo e caminhar por essa trilha.  
Por ser suspensa, ficamos lado a lado com a copa das árvores, trazendo uma sensação de adentrar 
a natureza. 
Repleta de aves e ninhos em seu trajeto, a trilha é muito agradável e sombreada, terminando em 
um mirante com vista inacreditável. 
Esse nome, Mirante dos Golfinhos, ocorre por ser o mirante da Baía dos Golfinhos. 
Nesse local podemos observar os Golfinhos do alto, saltando, se alimentando e se reproduzindo. 
Horário: a partir das 07h00 
Duração Aproximada: 2 horas 
Percurso: muito leve (942m) 
Valor por pessoa R$ 118,00 (valor sujeito a alteração). 
 
MERGULHO CREDENCIADO: Para esse passeio, você conta com amplos Catamarãs 
especialmente projetados para navegar em Fernando de Noronha, equipes que atuam na ilha há 
muitos anos, além de equipamentos de marcas renomadas. 
Em cada saída, você fará dois mergulhos em pontos diferentes da ilha, tendo a oportunidade de 
conhecer dois lugares e a biodiversidade que cada um deles guarda. Esse mergulho é feito em 
grupos, que segue todo o tempo acompanhado por dois instrutores: um guiando o grupo e outro 
fechando, garantindo a segurança de todos. 
Se você tem sua credencial de mergulho, mesmo sendo nível básico, não perca essa oportunidade 
única! 
Horários: Manhã | tarde. 
Duração Aproximada: 3 horas (até 40min submerso cada mergulho) 
Percurso: médio 
*MERGULHO COM EQUIPAMENTO: Além do cilindro e lastro, incluí colete, regulador e roupa. 
*MERGULHO SEM EQUIPAMENTO: Incluí apenas cilindro e lastro. 
Valor por pessoa R$ 1.011,00 – com equipamento (valor sujeito a alteração). 
Valor por pessoa R$ 758,00 – sem equipamento (valor sujeito a alteração). 
 
TRILHA DOS ABREUS: Mais uma aventura dentro da área preservada do Parque Nacional 
Marinho e aqui vamos visitar a enseada dos Abreus, um lugar bem resguardado, que possui 
diferentes tipos de relevo e abre uma encantadora visão para o mar de fora. No caminho é possível 
observar o efeito dos ventos sobre a vegetação que resulta no aspecto tortuoso das árvores. 
Sua principal atração são as piscinas que se formam na maré baixa. 
O caminho até as piscinas se dá por uma descida rústica e íngreme, diretamente na rocha, sem 
apoio de equipamentos facilitadores. A atividade praticada nas piscinas é a de flutuação e apresenta 
regras específicas para auxiliar na sua conservação. Mas não se preocupe, nosso guia irá te 
orientar quantos aos cuidados exigidos e irá de levar por entre o mundo de cores e animais 
marinhos presentes nas piscinas. 
Para realizar essa trilha, se faz necessário um agendamento prévio no ICMBIo. 
Horário: a combinar, conforme o horário agendado por você no ICMBio. 
Duração Aproximada: 3h    
Percurso: médio (1,2 Km) 
Valor por pessoa R$ 235,00 (valor sujeito a alteração). 
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES: 
1 - Embarque de passageiros somente será permitido mediante apresentação de DOCUMENTO DE 
IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL COM FOTO (carteira de motorista ou identidade, ambos em perfeitas 
condições). Certidão de Nascimento original somente será aceita para crianças até 11 anos. 
 
2 - VACINA DA FEBRE AMARELA não é exigida, mas recomendamos. Você pode tomar esta vacina 
em qualquer posto de saúde, porém é necessário que troque a sua carteirinha em um posto da 
ANVISA pela Carteira Internacional de Vacinação. 
 
3 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro. 
 
4 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, 
cortes, substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item 
que terá prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de voos, por força 
maior, alheios à vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito 
a descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado 
e contratado EXPONTANEAMENTE e antecipadamente, dentro de situações normais de: clima, 
tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá como prioridade: a segurança dos viajantes; a 
continuação da viagem, a conclusão do roteiro. 
Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou 
ocorrências climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e trem, 
quando houver.  
A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta 
devolverá os valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações. 
 
5 - O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso 
contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de 
valores.  
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