Fernando de Noronha e Recife
7 dias e 6 noites

O arquipélago de Fernando de Noronha tem 21 ilhas, tem extensão de 26 km² e tem muita coisa bonita para visitar. Temperatura
de 28º graus em Terra e 26º no mar, tudo para ter uma estadia maravilhosa num local de preservação ambiental e marinha. Férias
garantidas.

Roteiro
DIAS
1 Recife

•

Chegada ao aeroporto de Recife e traslado ao hotel. As acomodações estarão disponíveis a partir das 14:00. Restante do dia livre. Em
nossa programação, a parte aérea é opcional, consulte nossas melhores tarifas.
2 Recife

•

Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar do lindo destino que é Recife.
Aproveite e vá conhecer a cidade do frevo, uma cidade cercada de rios e pontes interessante, aproveite para conhecer a praia urbana,
considerada a mais bonita do Brasil, "Praia da boa viagem".
3 Recife, Ilha Fernando de Noronha

•

Traslado ao aeroporto de Recife para embarque no voo para Fernando de Noronha (consulte nossas melhores tarifas). Desembarque na
Ilha e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 14:00 horas. O IBAMA realiza uma palestra, essa tem como
objetivo proporcionar ao turista conhecimento e informações sobre a Ilha de Fernando de Noronha, para que a viagem possa ser
aproveitada ao máximo!
4 Ilha Fernando de Noronha

•

Café da manhã no hotel. Sugerimos a realização da Caminhada histórica, onde se encontra o sítio histórico de Fernando de Noronha. O
palácio São Miguel a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios e o forte do mesmo nome, antigos casarios e presídios são algumas das
relíquias que são visitadas, descobrindo um pouco da história de Noronha. O passeio também tem caminhada pelas Praias do Cachorro,
Meio e Conceição. Parada para banho.
5 Ilha Fernando de Noronha

•

Café da manhã no hotel. Sugestão de passeio: Prancha Submarina (VIP) passeio marítimo em embarcações estilo traineira ou pequenas
lanchas, onde se tem a oportunidade de desfrutar da prancha submarina, do mergulho livre e, no final, relaxar com um descontraído
churrasco a bordo. Duração aproximada de 03 horas. Uso obrigatório de colete salva-vidas que estará disponível na embarcação.
6 Ilha Fernando de Noronha

•

Café da manhã no hotel. Sugestão de passeio: Trilha até a costa dos mirantes, onde fará uma caminhada até o Mirante dos Golfinhos,
passando pela mata nativa, seguindo pela encosta da Baía em trilha sombreada pela vegetação, passando por incríveis mirantes até o
famoso mirante Dois Irmãos. Após a contemplação, faremos uma descida íngreme de aproximadamente 50 metros, por entre rochas,
acessando a praia do Sancho, eleita a mais bonita do Brasil, nosso local de parada para banho e mergulho livre. Paisagem de tirar o
fôlego. Hospedagem.
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7 Ilha Fernando de Noronha

• Retorno ao destino de embarque. O hotel estará disponível até as 12:00 hs., independente do
horário de saída do voo. O horário de retorno é estabelecido pelo receptivo local.

•

Ínclui
· 2 noites de hospedagem em Recife, no hotel selecionado;
· Traslado de chegada e saída em Recife, em serviços compartilhados com outros passageiros;
· 4 noites de hospedagem em Fernando de Noronha no hotel selecionado;
· Traslado de chegada e saída na Ilha, em serviços compartidos com outros passageiros;
· Café da manhã diário;
· Palestra para esclarecimento dos procedimentos na Ilha.
· Seguro de cancelamento trip protector no valor de USD 2.000,00
** Consulte excelentes tarifas para os aéreos.

Não Inclui
· Passagem aérea, taxas de embarque e excesso de bagagens;
· Ítens não mencionado como incluído;
· Taxas de turismo, cobradas localmente, taxas governamentais;
· Documentação pessoal (registro geral, passaporte, vistos, vacinas, etc);
· Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, conteúdo de frigobar, excesso de bagagem,
despesas de maleteiros,
gorjetas (guias, motoristas, garcons), ingressos ou entradas em atrativos, refeições (quando não citadas
inclusas), bebidas etc;
· Seguro assistência saúde/bagagem;
· Itens mencionados como sugerido ou opcional.
· Taxa de preservação ambiental e acesso ao Parque Nacional Marinho.

Opcional
· Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar.
· Seguro de assistência de viagem Bronze Individual e Familiar.
· Cobertura para seguro de cancelamento, Trip Protector.
Importante
Sugerimos contratar o seguro de viagem.
Taxa de preservação ambiental - paga no local, R$ 68,74 por pax/dia - a taxa poderá ser paga
antecipadamente via internet,
acessando o site www.noronha.pe.gov.br
Taxa de acesso ao Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha: R$ 99,00 por pessoa. (válido por
10 dias).
** Atenção para os horários dos voo de chegada e saída de Recife ou Natal, para Fernando de Noronha, os
voos devem chegar com
mínimo de 2 horas de antecedência da saída do voo para Fernando de Noronha.
Horários dos trechos aéreos internos (não estão inclusos).
REC/FEN - 13:10/15:20
FEN/REC - 15:55/15:55
Incício das diárias as 14:00 e término as 12:00, independente dos horários de saída ou chegada dos voos;
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Informamos que esses valores são sujeitos a alterações sem prévio aviso.
Esclarecemos que criança acima de 2 anos paga como adulto.
Os programas podem sofrer alterações devido a fatores climáticos, de acesso, ou outros que a
operadora julgue poder interferir na segurança ou
bem estar dos passageiros.
Consulte-nos sobre valores especiais para grupos.
O arquipélago de Fernando de Noronha é dividido em Parque Nacional Marinho e Área de Proteção Ambiental. Cada área
protege o meio
ambiente para assegurar a preservação das espécies e a ocupação humana racional.

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos.
Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485
Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br
Rua Vergueiro, 2253 – 1013 Vila Mariana SP
WWW.WATANABETUR.COM.BR
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