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OLÁ, SEJA BEM-VINDO! 
 

Olá! Me chamo Carol Martinez       

Sou responsável pela produção de conteúdos do Blog Preciso de 

Férias, que tem como finalidade ajudar, incentivar e encorajar pessoas  

a VIAJAREM CADA VEZ MAIS 

Que tal nos conhecermos melhor?  

Segue abaixo alguns dos meus principais meios de comunicação 

Espero você lá! 

 

❖ Acesse nossas dicas de viagens sobre Fernando de Noronha 

precisodeferias.com.br 

 

❖ Assista vários vídeos no YouTube sobre Fernando de Noronha: 

     Preciso De Férias Tv 

 

❖ Curta minha Página Do Facebook 

    Facebook.com/blogprecisodeferias/ 

 

❖ Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas dicas em tempo real: 

Instagram.com/preciso.de.ferias 

 

 

https://precisodeferias.com.br/
https://precisodeferias.com.br/
https://precisodeferias.com.br/
https://precisodeferias.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCfkbZ04Av42-GpYxcGshG6Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCfkbZ04Av42-GpYxcGshG6Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/blogprecisodeferias/
https://www.facebook.com/blogprecisodeferias/
https://www.instagram.com/preciso.de.ferias/
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Explore conosco a sensacional Ilha de FERNANDO DE NORONHA, COM MUITAS 

DICAS sobre pontos turísticos, passeios e sugestões para você possa aproveitar 

todas essas informações da melhor maneira possível. 

Esse roteiro tem o objetivo principal de auxiliar e informar pontos 

relevantes para que você consiga direcionar da melhor formal a sua viagem 

Na verdade, nosso roteiro tem o intuito de sugerir atrações que durante 

nossa viagem deram certo e sinta-se à vontade para acrescentar ou retirar 

conforme seu desejo. 

 

ATENÇÃO 

 

 Este roteiro foi elaborado de acordo com os gostos e interesses dos 

viajantes Carol e Felipe do Blog Preciso de Férias. Portanto, serve apenas de 

sugestão e auxílio para que você seguidor, elabore o seu próprio roteiro de 

viagem com as suas atrações e locais de seu interesse.  

Portanto, não se trata, de uma prestação de serviço turístico, ou 

mesmo agenciamento de viagens e/ou compromissos com prestação 

de serviços turísticos, apenas estamos compartilhando um roteiro particular 

elaborado, em época própria, de acordo com nossos gostos e necessidades. Não 

nos responsabilizamos, de qualquer forma, e por absolutamente nenhuma 

atividade desenvolvida pelas empresas das quais sugerimos no roteiro. 

E lembre-se de encaixar essas informações no seu planejamento pessoal 

e qualquer dúvida estaremos à disposição pelas plataformas digitais  

Os valores descritos neste roteiro podem sofrer algumas variações 

conforme o reajuste do país. 

IMPORTANTE: Se você não se sente seguro em planejar a sua própria viagem, sugerimos 

sempre o auxílio de empresas especializadas em agenciamento turístico, devidamente 

credenciadas pelo respectivo conselho. 

 

 

 

 

https://precisodeferias.com.br/
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LINKS IMPORTANTES 
 CONFIRA VÁRIAS 

DICAS  

 

 

 

 

 

 

BAIXOU O ROTEIRO? GOSTOU? 

NOS MARQUE NO INSTAGRAM @PRECISO.DE.FERIAS 

 

 

Veja os valores atualizados da pousada Santuário clicando: 

 

AQUI – Pousada Santuário – Fernando de Noronha  

 

AQUI – Ranking e comentários das pousadas de Fernando de Noronha 

 

 

PRA VOCÊ FICAR ESPERTO  

 

➔ Fernando de Noronha – CLIQUE AQUI – Dicas Indispensáveis para ter 

uma viagem de sucesso 

 

➔ Episódios – CLIQUE AQUI – Sente e pegue uma pipoca – Veja todos os 

episódios da nossa viagem para Fernando de Noronha 

 

➔ Bônus Extra – CLIQUE AQUI – Veja as respostas das principais 

dúvidas dos viajantes que vão para Noronha  

 

 

 

 

 

QUANTO VOCÊ IRÁ GASTAR COM ESTE ROTEIRO DE 8 DIAS EM 

FERNANDO DE NORONHA? 

 

R$ 1700,00 POR PESSOA  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/preciso.de.ferias/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/preciso.de.ferias/?hl=pt-br
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-santuario-fernando-de-noronha.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/searchresults.xb.html?city=900048482&aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://precisodeferias.com.br/
https://precisodeferias.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=ahVk_dPUkDE&list=PLqKtlbfKkY6lwqbJP44fT7gf24zwp7L4U
https://www.youtube.com/watch?v=ahVk_dPUkDE&list=PLqKtlbfKkY6lwqbJP44fT7gf24zwp7L4U
https://www.youtube.com/watch?v=ahVk_dPUkDE&list=PLqKtlbfKkY6lwqbJP44fT7gf24zwp7L4U
https://www.youtube.com/watch?v=ahVk_dPUkDE&list=PLqKtlbfKkY6lwqbJP44fT7gf24zwp7L4U
https://www.youtube.com/watch?v=ahVk_dPUkDE&list=PLqKtlbfKkY6lwqbJP44fT7gf24zwp7L4U
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IMPORTANTE: TODOS OS ORÇAMENTOS SÃO BASEADOS DE ACORDO COM 

OS GOSTOS DOS VIAJANTES CAROL E FELIPE. PORTANTO, ALGUMAS 

COISAS FORAM DIVIDIDAS EM 2 PESSOAS. 

 

 

 

 

 

 

ITINERÁRIO: Sair do Aeroporto de Navegantes, viajar passando pelos 

aeroportos de São Paulo (Congonhas) e Recife, chegando em Fernando de 

Noronha por volta das 16 horas. Neste dia, você irá tentar agendar a trilha 

da Atalaia, comprará mantimentos no mercado e jantará em um dos 

restaurantes mais famosos de Noronha 

ORÇAMENTOS POR PESSOA: R$ 200,50  

• Ferry Boat Carro – R$9,00 

• Refeição em São Paulo – R$ 30,00 

• Refeição em Recife - R$ 19,00 

• Táxi Aeroporto Fernando de Noronha até a Pousada – R$ 20,00 

• Mantimentos no Mercado: 10,00 

• Jantar no Restaurante Varanda – R$ 90,00 

• Ônibus – R$ 10,00 

• Táxi Restaurante Varanda até a Pousada Santuário - R$ 12,50 

HORÁRIOS  

• 4:45 – Sair de casa  

• 5:30 – Chegar no Aeroporto de Navegantes 

• 6:30 – Embarque 

• 7:10 – Partida para São Paulo 

• 8:10 – Chegada em São Paulo - Tentar tomar um café da manhã 

reforçado 

• 09:05 – Embarque para Recife - Almoçar 

• 09:45 – Partida para Recife 

• 13:00 – Chegada em Recife 

• 14:10 – Embarque para Fernando de Noronha  

• 14:50 – Partida para Fernando de Noronha 

• 16:00 – Chegada em Fernando de Noronha 

• 17:00 – Agendamento Trilha da Atalaia + Credenciamento para o 

Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha 

• 18:30 – Compras no Mercado Noronhão 

• 19:00 – Jantar no Restaurante Varandão 

1° DIA  

 VIAGEM ATÉ FERNANDO DE NORONHA + AGENDAMENTO TRILHA 

 

https://precisodeferias.com.br/
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16:10 – Fazer Check-in na Pousada Santuário  

16:30 – Pegar o ônibus e descer no projeto Tamar- R$5 

17:00 – Agendamento para a 

trilha da Atalaia Longa+ 

credenciamento do Parque 

Nacional Marinho de 

Fernando de Noronha 

(Projeto Tamar) 

OBS: Ver se conseguimos 

agendar a trilha 

CLIQUE AQUI E COMPRE ANTECIPADAMENTE AS TAXAS DE NORONHA  

Ir de ônibus – 10 minutos – 3,8 km 

Para entrar nas áreas do Parque Nacional Marinho é 
preciso comprar um ingresso especial -- que não 
está incluído na taxa de proteção ambiental 
(TPA) que você paga na chegada. 

O ingresso ao parque é um cartão magnético que 
armazena seus dados e vale por 10 dias 
consecutivos. Esse cartão libera a catraca dos 
três 
PICs 

(Postos de 
Informação e Controle das praias 
do Sancho, Sueste e Leão) e é 
exigido para fazer qualquer passeio 
de 
barco, caminhada ou mergulho que 
entre na área do parque.Faça seu 
cartão no Projeto Tamar - Mesmo que você compre antecipadamente pela 
internet, vai precisar passar em algum ponto para tirar a foto que será 
armazenada no cartão 

 

18:15 – Pegar o ônibus até a Vila do Trinta – R$5 

18:30 – Mercado Noronhão – R$10 

Comprar principalmente muita água para o dia seguinte 

https://www.booking.com/hotel/br/pousada-santuario-fernando-de-noronha.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://tickets.parnanoronha.com.br/
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19:00– Jantar no Restaurante 

Varanda – R$ 90,00 

Fica a 500 metros do 

Noronhão 

Chegue cedo! O restaurante é muito 

frequentado e normalmente após as 20 

horas tem fila de espera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURTIU AS DICAS DE HOJE? 

NOS MARQUE NO INSTAGRAM @PRECISO.DE.FERIAS 

 

 

https://precisodeferias.com.br/
https://www.instagram.com/preciso.de.ferias/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/preciso.de.ferias/?hl=pt-br
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VISITAR AS PRAIAS: BAÍA DO BODE - PRAIA CACIMBA DO PADRE – 

PRAIA DO BODE – PRAIA DO AMERICANO- PRAIA DO BOLDRÓ – PRAIA 

DA CENCEIÇÃO 

IMPORTANTE: Não esquecer de reservar um buggy 

ITINERÁRIO DO DIA: Neste dia, você conhecerá algumas das mais lindas 
praias do mar de dentro em Fernando de Noronha, alternando percursos de 
trilha. 

IMPORTANTE: Até a praia do Boldró é bem tranquilo! Passando a Praia do 
Boldró até a Praia da Conceição exige experiência em trilhas 

Começará com a Praia Cacimba do Padre e terminará na Praia da Conceição. 
Além disso, no final do dia você visualizará um lindo pôr do sol na Praia do 
POrto 

IMPORTANTE: Independente da tábua da maré, você conseguirá fazer todo 

o percurso pelas pedras 

✓ Levar lanche e água 

✓ Levar bota de trilha 

✓ Roupa de banho 

✓ Levar protetor solar 

✓ Levar chapéu 

ORÇAMENTOS POR PESSOA: R$ 

60,00 

• Transporte com ônibus: 

10,00 

• Petiscos na Praia da 

Conceição – R$ 40,00 

• Mercado (comprar pão e 

água) - R$ 10 

•   

HORÁRIOS  

• 6:30 – Tomar café da manhã 

• 7:30 – Pegar ônibus   

• 8:00 – Chegar no Ponto 

Cacimba do Padre 
• 15:00 – Chegar na Praia da 

Conceição 

• 18:30 – Jantar 

2° DIA  

CONHECER AS PRAIAS DO MAR DE DENTRO + PÔR DO SOL  NO PORTO 
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8:00-9:00 – Praia Cacimba do Padre – IR DE ÔNIBUS 

15 minutos caminhando desde o ponto de ônibus 

Não tem como ir a Noronha e não 

ir a Cacimba do Padre. É nela que 

fica o famoso cartão postal da Ilha, 

Morro Dois Irmãos. Amo 

Assim como a maioria das praias 

de Noronha, a Cacimba é 

lindíssima. Dá uma vista próxima e 

privilegiada do morro Dois Irmãos, 

sendo que é possível chegar nos 

morros mergulhando, dependendo 

das condições do mar. 

9:00 – 9:20 – MIRANTE 

DOIS IRMÃO 

Lugar coma melhor vista para o 

fabuloso Morro dos Dois Irmãos, 

nesta espetacular ilha Fernando de 

Noronha. Vale a pena subir a trilha 

para se encantar com a paisagem 

deslumbrante deste local. Trilha 

moderada. Mas as fotos que vocês irão tirar neste lugar compensa qualquer 

sacrifício! 

 

 

 

https://precisodeferias.com.br/
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9:30-11:00 – BAIA DOS PORCOS 

A Baía dos Porcos tem apenas 

100 metros de extensão. Foi 

eleita diversas vezes a praia 

mais bonita do Brasil. É cartão-

postal de Fernando de Noronha 

e oferece aos seus visitantes a 

chance de mergulhar aos pés 

do Morro Dois Irmãos. 

Ir à Baia dos Porcos sem 

snorkel é crime. A beleza da 

praia se agiganta quando o 

turista se permite à experiência 

de um mergulho livre, 

podendo observar 

tartarugas marinhas, 

arraias, peixes 

coloridos e os mais 

diversos tons de 

corais. Não é à toa que 

esta praia seja uma 

das mais cobiçadas 

para prática do 

snorkeling. 

O acesso até a Baía dos Porcos é através de uma trilha pela Cacimba do 

Padre, ou então pelo mar. Por terra, há bastante pedras, portanto, vá de tênis 

ou sapatilha se não se sentir confortável para caminhar de pé descalço. A vida 

marinha do local também é exuberante, com peixes exóticos, tartarugas 

marinhas e até filhote de tubarão, que tive a oportunidade de observar. 

Certamente um dos lugares no mundo que vale a pena conhecer uma vez na 

vida. 

11:30 – PRAIA DO BODE  

A praia do bode fica junto a praia do 

Cacimba do Padre, separada por uma 

ponta no morro que na maré baixa passa 

andando normalmente. 
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12:30 – PRAIA DO AMERICANO 

A Praia do Americano em Fernando de Noronha é uma das mais belas da Ilha, 
com vista para o Morro do Pico de um lado e Dois Irmãos do outro, está quase 
sempre sem ninguém e a sensação é de estar em uma ilha deserta, daquelas 

que você vê em filmes como o náufrago. 

Tem esse nome porque durante a II guerra, 
os soldados americanos adotaram essa 
praia para seus banhos e horas de lazer. O 
acesso pode ser feito pela costeira do 
Boldró ou pela trilha à partir da praia do 
Bode. Fica isolada na maré alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 – PRAIA DA CONCEIÇÃO  

Praia com infraestrutura – Tem 

barzinhos, guarda sol e chuveiro com 

água doce 

17:00 – COMPRAR PÃO NO 

NORONHA FRIOS 

Noronha Frios fica próximo a Praia da 

Conceição. Na verdade, fica na Vila dos Remédios  

17:15 – PEGAR O ÔNIBUS 

O ponto de ônibus, fica praticamente ao lado do Noronha Frios 

https://precisodeferias.com.br/
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17:30 – ASSISTIR O PÔR DO SOL NA PRAIA DO PORTO 
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3° DIA  CENTRO HISTÓRICO DE PORTO SEGURO + RUA 

BROADWAY  

 Baía do Sancho e Baía dos Porcos pela segunda vez – Pôr do Sol na Pedra do Bode 

• Dia 2: Ilha Tour e Pôr do Sol no Forte do Boldró 

 

VISITAR AS PRAIAS: PRAIA DO LEÃO – PRAIA SUDOESTE E SEUS 

MIRANTES 

ITINERÁRIO DO DIA: Neste dia, você conhecerá a outra parte de Fernando 
de Noronha. Na verdade, de manhã você fará o tradicional passeio de barco 
e a tarde, conhecerá as praias do mar de fora de Fernando de Noronha  

 

IMPORTANTE: Neste dia você precisará alugar um buggy  para o período da 

tarde. Não esqueça que em FN existe Lei seca e o condutor não pode beber 

12 horas antes de dirigir. 

✓ Levar água e protetor solar 

✓ Levar snorkel e nadadeira 

ORÇAMENTOS POR PESSOA: R$ 473,00 

• Passeio de barco: R$ 175,00 

• Almoço: 53 

• Mercado Noronhão: 10,00 

• Buggy + Gasolina: R$ 185,00 

• Jantar: R$50,00 

HORÁRIOS  

• 6:30 – Tomar café da manhã 

• 8:00 – Passeio de barco 

• 12:00 – Pegar o Buggy 

• 13:00 – Almoçar 

• 14:00 – Praia do Sueste 

• 15:00 – Praia do Leão 

• 15:30 – Mirante e Forte 

• 16:00 – Mirante das Caracas 

• 16:45 – Mirante do Boldró 

• 20:00 - Jantar 

 

 

 

 

3° DIA  

PASSEIO DE BARCO + CONHECER AS PRAIAS DO MAR DE FORA 

https://precisodeferias.com.br/
https://viagenscinematograficas.com.br/2019/02/noronha-baia-do-sancho-melhor-praia.html
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8:00 – PASSEIO TRADICIONAL DE BARCO COM A EMPRESA 
HAPPY DAYS – Valor: R$175,00 

Com duração de 3 horas 
a 3 horas e meia, os 
barcos saem do Porto, 
vão até as ilhas 
secundárias (Rasa, Sela 
Ginete, Meio e Rata), 
depois retornam até o 
outro extremo da ilha, a 
Ponta da Sapata. 

Paisagens incríveis que 
com um pouco de sorte 
ficam ainda mais 
interessantes com os 
golfinhos rotadores 
fazendo suas acrobacias na proa das embarcações. 

O ponto alto do passeio é justamente quando se passa próximo à Baia das 
Golfinhos, onde os animais passam o dia descansando para sair a noite para 
se alimentar. 

 

>>> Acesse Aqui dicas sobre o Passeio de Barco <<< 

 

12:00 – PEGAR O BUGGY –  

 

Normalmente eles entregam na própria 
Pousada Santuário  

Não esquecer de passar no Mercado 
Noronhão e comprar água 

 

13:00 – ALMOÇAR NO 
RESTAURANTE VALDENIIO – 
VILA DOS 30 

Ótima opção para quem quer comer com 
qualidade sem gastar muito. 

Você escolhe a carne e seus 
acompanhamentos por R$ 35 

 

 

 

 

https://precisodeferias.com.br/category/fernando-de-noronha/
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14:00 – PRAIA DO SUESTE  

 

 

 

Difícil o Sueste não agradar alguém... Tem lugar pra quem não sabe nadar 
(colete uso obrigatório), Tem lugar pra usar nadadeiras, Tem lugar pra ficar 
de banhista, Tem larga faixa de areia... E muita, mas muita, mais muita 
mesmo... Muuuita vida marinha! 

Para quem gosta de flutuação é a melhor praia para ver uma variedade de 
peixes e de grande tamanho. Tartarugas, peixes coloridos de porte e 
tubarões 

https://precisodeferias.com.br/
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15:00 - PRAIA DO LEÃO  

Poucos descem para conhecer 
e deixam de conhecer uma das 
praias mais bonitas!  

Um paraíso para quem gosta 
de tranquilidade, a praia do 
Leão é uma das mais isoladas 
da ilha e oferece um cenário 
exuberante ao turista. O local é 
o principal ponto de desova da 
tartaruga-verde entre os meses de dezembro e maio. 

Uma característica marcante são as bancadas recifais que podem ser 
observadas na maré baixa, formadas por algas calcárias, foraminíferos, 
corais, esponjas e rochas. Por se tratar de uma formação sensível não é 
permitido caminhar em cima deste ambiente. 

Atenção: Esta praia está sujeita a fortes correntes marítimas. Antes de 
praticar atividades aquáticas, avalie a condição do mar e seus próprios 
limites. 

 

 

15:30  MIRANTE PRAIA DO SUESTE E FORTE SÃO JOAQUIM 

 

É uma pequena trilha de fácil acesso 
que tem dois pontos muito interessantes. 
A primeira parada tem uma belíssima 
vista da praia do Sueste e das Ilhas 
Cabeluda e do Chapéu. Um pouco mais 
a frente, o visitante poderá conhecer as 
ruínas do Forte São José do Sueste. 
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O tal forte resume-se a 2 canhões largados na vegetação. Mas achei muito boa 
a vista superior da Baía do Sueste, tendo o Morro do Frade ao fundo. A vista 
do tal forte e o Mirante do Sueste valem a caminhada! 

Esqueça o Forte. Contemple a vista. 

 

16:00 – PONTA DO CARACAS 

 

Lindo demais!!! 

A cor da água com as espumas deixa 
esse local belíssimo!!! Vale muito a 
pena ir e tirar uma linda foto. O azul 
desse mar não sairá da sua 
memória!!! 

 

16:45 – MIRANTE DO BOLDRÓ – Pôr do Sol 

A Praia do Boldró é uma praia do arquipélago de Fernando de Noronha, 

caracterizada por uma formação rochosa que fica exposta durante a maré 

baixa. Com um fundo predominantemente rochoso na porção Oeste da praia e 

um fundo arenoso na porção Leste, essa praia atrai grande número de 

surfistas, além disso também é apresenta bons pontos de mergulho livre 

 

https://precisodeferias.com.br/
https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g616328-d2391516-r707209609-Ponta_das_Caracas-Fernando_de_Noronha_State_of_Pernambuco.html
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20:00 – JANTAR NO RESTAUNTE SÃO MIGUEL – VILA DOS 

REMÉDIOS 

Um dos restaurantes mais 

badalados de Noronha com 

excelentes opções 

gastronômicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁ GOSTANDO DAS PRAIAS? QUE TAL  

NOS MARCAR NO INSTAGRAM @PRECISO.DE.FERIAS 

 

 

https://www.instagram.com/preciso.de.ferias/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/preciso.de.ferias/?hl=pt-br
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ITINERÁRIO DO DIA:  Neste dia você fará uma linda trilha, percorrendo 
piscinas naturais e paisagens paradisíacas  

IMPORTANTE: Levar lanche e água (ALMOÇO) 

✓ Levar tênis 

✓ Levar snorkel e sapatilha 

✓ Protetor solar e chapéu 

ORÇAMENTOS POR PESSOA: 340,00 

• Guia com transporte: 100,00 

• Bar do Cachorro - 200,00 

• Táxi: 40,00 

HORÁRIOS  

• 6:30 – Tomar café da manhã 

• 9:00 – Inicio da trilha  

• 16:45 – Bar do Meio 

 

9:00 – TRILHA LONGA ATALAIA – R$ 100,00 

Já na trilha longa, como o nome já sugere, o visitante pega um caminho mais 

longo com cerca de 4 a 5 horas de 

caminhada. Não há como fazer as 

duas trilhas. A trilha longa é também 

chamada de Trilha Pontinha da Pedra 

Alta e vai contornando toda a costa até 

também chegar em uma praia. Além 

de exigir maior esforço físico, para 

fazer essa trilha é obrigatório o 

agendamento com um guia 

credenciado do Parque. 

Em compensação o visual é lindo e é 

um passeio que vale a pena ser feito 

por quem dispõe de mais tempo na ilha. Devido à longa duração, exposição ao 

6° DIA   

TRILHA ATALAIA  

https://precisodeferias.com.br/
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sol e também à dificuldade do caminho, não é recomendado que se vá com 

crianças. 

17:00 – BAR DO MEIO 
– R$ 200,00 

 

O visual é incrível, 

especialmente para o pôr do 

sol. A música é bacana e o 

ambiente super agradável. No 

entanto, o bar é caro, tanto 

para beber quanto para comer. Se está numa vibe de curtir Noronha sem 

gastar muito, não vale a pena, pois em todo o canto da Ilha se tem opções de 

graça para o pôr do sol e uma bela paisagem (Forte dos Remédios e Boldró, 

por exemplo, são incríveis e de graça). Mas se gosta de um ambiente mais 

sofisticado e ainda assim pé na areia, vale o investimento. 

 

>>> Acesse Aqui e veja todas as dicas sobre onde comer em Fernando de 
Noronha <<< 
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•  

 

 

 

ITINERÁRIO DO DIA:  Neste dia você descansará em uma das mais belas 
praias do mundo. No final do dia, jantará em um restaurante na Vila dos 
Remédios 

IMPORTANTE: Levar lanche e água (ALMOÇO) 

✓ Levar snorkel e nadadeira 

✓ Protetor solar e chapéu 

ORÇAMENTOS POR PESSOA: R$130,00 

• Transporte de táxi: R$ 40,00 

• Mantimentos – R$ 30,00 

• Jantar: R$ 57,00 

• Ônibus: R$ 5 

HORÁRIOS  

• 8:00 – Tomar café da manhã 

• 9:30 – Praia do Sancho 

• 16:30 – Almoçar na Vila dos Remédio 

 

9:30 – PRAIA DO SANCHO 

 

Para chegar é bem 
simples – Apenas peça 
um táxi 

 

Eleita 4 vezes a praia 
mais linda do mundo, 
você passará o dia nela. 
Além disso, existem 
vários mirantes para 
contemplação e tirar 
lindas fotos  

 

>>> Acesse Aqui dicas 
sobre a Praia do 
Sancho <<< 

6° DIA  

PASSAR O DIA NA PRAIA DE SANCHO 

 

 

 

21 DE JULHO DE 2019 (DOMINGO) 
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16:30 – COMER NO RESTAURANTE 
FLAMBOYANT – NA VILA DOS 
REMÉDIOS 

 

São um dos poucos 
restaurantes que 
ficam abertos nesse 
horário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁ GOSTANDO DA ILHA? 

NOS MARQUE NO INSTAGRAM @PRECISO.DE.FERIAS 
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•  

 

 

 

ITINERÁRIO DO DIA:  Neste dia você conhecerá a história de Fernando de 
Noronha através do seu centro histórico. Além disso, visitará a Praia do 
Cachorro e as principais piscinas naturais. 

Neste dia, você também contemplará o pôr do sol no famoso Bar do 
Cachorro 

IMPORTANTE:  

✓ Levar snorkel e nadadeira 

✓ Protetor solar e chapéu 

ORÇAMENTOS POR PESSOA: R$240,00 

• Transporte de táxi: R$ 20,00 

• Ônibus: R$ 10 

• Almoço: R$ 60,00 

• Jantar: R$ 150,00 

HORÁRIOS  

• 8:00 – Tomar café da manhã 

• 9:00 – Enseada dos tubarões 

• 9:30 – Capela de São Pedro 

dos Pescadores 

• 10:00 – Mirador Air France 

• 10:30 – Museu dos Tubarões 

• 11:00 – Almoçar no Museu dos 

Tubarões 

• 13:00 – Igreja Nossa Senhora 

dos Remédios 

• 13:15 – Ruína do Antigo 

Presídio 

• 13:30 – Forte da Nossa 

Senhora dos Remédios 

• 14:10 – Praia do Cachorro 

• 15:00 – Praia do Meio 

• 16:30 – Bar do Cachorro 

 

7° DIA  

CENTRO HISTÓRICO + PRAIA DA MEIO E DO CACHORRO 

 

 

21 DE JULHO DE 2019 (DOMINGO) 
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9:00 – ENSEADA DOS 
TUBARÕES 

 

A Enseada dos Tubarões, localizada 
atrás da Igreja de São Pedro, na 
região do Porto de Santo Antônio, é o 
local do romance dos tubarões em 
Fernando de Noronha.  Na maré alta é 
possível ver mais de dez animais 
numa região bem rasa. Eles ficam 
roçando entre si, todos juntos e 
misturados. “A enseada é usada para o namoro e o acasalamento. Na maré 
baixa eles também estão lá, mas em áreas mais profundas. Na maré cheia é 
possível ver melhor do alto da falésia. 

 

9:30 – CAPELA DE SÃO PEDRO DOS PESCADORES 

 

Suba um morro para 
chegar a essa simples 
capela branca e apreciar 
as belas vistas das 
ilhotas que decoram o 
oceano. 
Com sua simples 
fachada branca e 
ambiente sereno, a 
Capela de São Pedro é 
um tesouro inesperado 
na extremidade mais 
distante desta linda ilha. 
É um cenário muito 
procurado para 
casamentos, devido a 
sua elegância, 
importância religiosa e vistas espetaculares do oceano. Entre na minúscula 
capela para ter uma ideia do ambiente charmoso e intenso. 

Chegue cedo para ver o sol nascer sobre a água e a fachada branca da capela 
começar a tomar forma. Embarque em um passeio guiado da ilha para ouvir as 
histórias intrigantes relacionadas a essa capela. Ela é composta de uma 
pequena estrutura branca e, do lado de fora, há uma grande cruz de madeira. 

Aprenda como ela é dedicada à santa padroeira dos pescadores, para lembrar 
a história da pesca na ilha. A capela tem pouco em termos de decoração e 
depende apenas da fé dos devotos locais. Dentre os poucos símbolos de 
extravagância estão os entalhes religiosos compostos com uma tartaruga e um 
caranguejo no portal de madeira marrom, posicionado sob um pequeno sino. 
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Caminhe pelas agradáveis trilhas que cercam o local, que proporcionam vistas 
da água. Faça um piquenique com sua família em um pedaço de grama 
próximo de um dos pontos de observação e tente avistar tubarões e outras 
criaturas marinhas. Relaxe na areia fofa da Praia do Porto de Santo Antônio e 
aprecie a vista da Ilha de São José e da Ilha Rasa. 

O Museu do Tubarão, que tem um restaurante que serve a carne desse animal, 
fica adjacente à capela. Confira as fotos e as esculturas externas para 
aprender sobre essas incríveis feras aquáticas. Participe de uma das Missas 
que são realizadas aos sábados ao pôr do sol. 

A Capela de São Pedro fica na parte nordeste da ilha principal do arquipélago 
de Fernando de Noronha. Localize-a a leste da região da Vila dos Remédios, 
onde fica o Forte de Remédios. Pegue um ônibus ou caminhe a nordeste do 
aeroporto para chegar à capela, que fica em uma área dispersa e rústica. 

 

10:00 – MIRADOR AIR 
FRANCE 

 

Localizada exatamente no ponto 
em que se encontram o mar-de-
dentro e o mar-de-fora, esta é uma 
região histórica, onde se 
instalaram os franceses na década 
de 20, para prestar apoio à 
aviação. Não é área para banho; 
somente para a contemplação do 
mar e das ilhas secundárias, 
dentre as quais - a de São José - 
abriga a única fortificação localizada fora da ilha principal: o Forte de São José 
do Morro. Na edificação que resta das três que compunham a antiga base de 
apoio, está instalada a Associação de Artistas e Artesãos Noronhenses, no 
chamado "Espaço Cultural Air France". 
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11:00 – MUSEU DOS TUBARÕES – ALMOÇO 

O Museu Tubarões é uma iniciativa privada 
cujo objetivo é proporcionar ao publico não 
especializado informações essenciais para se 
entender estes animais, qual o seu papel na 
natureza, sua presença na ilha e influência na 
cultura humana, com uma linguagem 
descontraída, livre de convencionalismos e 
preconceitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizamos palestras diárias abordando os aspectos fundamentais da 
oceanografia, das forças naturais e da vida marinha que interagem com 
Fernando de Noronha, que dão suporte as Expedições Marinhas a bordo da 
NAVE, embarcação com visão subaquática. Dispomos de bar, restaurante, 
cafeteria e loja temática, onde você pode desfrutar de extensa área ao ar livre, 
com vista panorâmica do nosso Parque de Esculturas e do mar. 

 

13:00 – PEGAR O ÔNIBUS E DESCER NA VILA DOS 
REMÉDIOS 

 

13:15 – PALÁCIO SÃO 
MIGUEL 

 

O imóvel foi edificado 
em 1947-1948 como sede da 
administração do antigo 
Território Federal de 
Fernando de Noronha, sobre 
as ruínas da antiga 
"Directoria do Presídio". Esta 
constituía-se num casarão 
colonial erguido no centro da 
praça de armas da Vila dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1947
https://pt.wikipedia.org/wiki/1948
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Remédios, de um só pavimento, acedido por uma grande escadaria, 
com janelas ogivais. 

A construção foi executada com mão de obra da própria ilha, sob a 
coordenação do ex-preso político comunista Mariano Lucena. 

Em alguns períodos de governo, o pavimento 
inferior serviu como residência do Governador 
do Território de Fernando de Noronha. 

No seu interior, em algumas paredes foram 
deixadas evidências da construção anterior, 
em pedra, fruto da mão-de-obra carcerária 
então existente. Encontra-se decorado 
com mobiliário de meados do século XX, duas 
telas de grande porte, de autoria do 
paulista José Wasth Rodrigues (1891-1957), 
que ali esteve para o efeito, e 
um vitral representando o arcanjo São Miguel, 
em tamanho natural, de autoria da vitralista 
pernambucana Aurora de Lima, discípula do 
artista alemão Henri Moser. Este vitral sofreu 
intervenção de restauro no 2000, a cargo de 
seguidores da escola de Moser. 

 

13:20 – RUÍNA DO ANTIGO PRESÍDIO 

 

13:30 - IGREJA NOSSA SENHORA DOS 
REMÉDIOS 

 

O templo foi iniciado em 1737, assim como 
a Fortaleza dos Remédios, mas apenas foi 
concluído em 1772, data que ostenta em sua 
fachada, sendo-lhe acrescidos os ornamentos e 
paramentos a partir de então, processo que estaria 
concluído em 1784. Em 1789 foi eclesiasticamente 
ligada à Paróquia de São Frei Pedro Gonçalves, 
como extensão da mesma. Essa dependência 
existe até aos nossos dias. 

O templo sofreu obras de restauração em 1891, 
seguidas de novas intervenções em 1915 e 1919. A 
última intervenção de restauração teve lugar 
em 1988, com recursos federais, e a sua 
reinauguração foi presidida pelo então Arcebispo 
Emérito de Olinda e Recife, Dom Hélder Câmara. 
Em 1997-1998 o templo foi revitalizado pela 
iluminação noturna, período em que a pintura voltou a ter as suas cores 
originais. 

https://precisodeferias.com.br/
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Encontra-se tombada a nível federal pelo Decreto-Lei nº 25, de 11 de 
novembro de 1937. 

 

13:40 – FORTE DA 
NOSSA SENHORA DOS 
REMÉDIO 

 

O Forte de Nossa Senhora 
dos Remédios de Fernando 
de Noronha localiza-se ao 
norte da ilha de Fernando de 
Noronha, no arquipélago de 
mesmo nome, no estado 
de Pernambuco, no Brasil. 

Em posição dominante sobre o 
ancoradouro na baía de Santo 
Antônio, constituiu-se na 
principal estrutura de defesa da 
ilha e do arquipélago. sta 
fortificação foi erguida sobre as 
ruínas de uma antiga posição 
neerlandesa (GARRIDO, 
1940:56), remontando às 
vésperas da segunda das 
Invasões holandesas do Brasil, 
abandonada após a capitulação 
do Campo do Taborda (Recife) em 1654 (ver Fortificações na Ilha de Fernando 
de Noronha). Dessa primitiva estrutura existe planta ("Planta da fortaleza velha 
de Fernando de Noronha", s.d.. Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa) (IRIA, 
1966:64). 

 

14:10 – PRAIA DO CACHORRO 

 

Praia linda com ótima visibilidade da água. Acesso fácil ao Buraco do Galego 
na maré baixa; seguindo o caminho nas rochas há mais uma piscina natural 
formada numa fenda da rocha. Além disso possui infraestrutura para o 
visitante. 

 

15:00 – PRAIA DO MEIO 

 

Praia bem pequena, porém é aqui que se encontra outra piscina natural 
chamada de Localizada na parte do Morro de Fora que é banhado pela Praia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1937
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Noronha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Noronha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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do Meio (do outro lado é a Praia da Conceição), é a mais procurada entre as 
‘praias urbanas’ da ilha.  

 

16:30 – BAR DO 
CACHORRO 

 

Fomos em busca de um 
aperitivo de fim de tarde, 
encontramos um bom 
atendimento, bela vista 
do pôr do sol, e um 
ceviche delicioso, dos 
mais equilibrados que 
experimentei. Conforme 
a noite foi avançando, 
música ao vivo, movimento aumentando, todo tipo de gente (o que achei muito 
bom). Mas não ficamos além. Dizem que há forró depois das 23h; pena não ter 
podido conferir. 

 

 

•  

 

 

 

ITINERÁRIO DO DIA:  Neste dia, antes de ir embora você verá o nascer do 
sol pelo mar através da canoa havaiana. Além disso, mergulhará na praia do 
Porto pela manhã, onde provavelmente encontrará muita vida marinha aos 
seus pés.  

ORÇAMENTOS POR PESSOA: 260,00 

• Passeio de Canoa Havaiana- 180,00 

• Almoço - 60,00 

• Táxi até o aeroporto – 20,00 

HORÁRIOS  

• 5:30 – Canoa Havaiana 

• 7:30 – Tomar café da manhã na Pousada Santuário 

• 9:00 – Mergulhar na Praia do Porto 

• 12:00 – Almoçar no Museu dos Tubarões 

• 14:30 – Chegar no Aeroporto 

• 16:30 – Avião de volta  

8° DIA  

VIAGEM DE VOLTA 
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5:30 – CANOA HAVAIANA 

 

O passeio de canoa havaiana em 
Fernando de Noronha tem saída 
na Praia do Porto às 5:30 da 
manhã para ver o nascer do sol. O 
roteiro tem aprox.. 4 km e passa 
pelo Air France, Rugido do Leão, 
Praia do Cachorro, Praia do Meio 
e Conceição, com parada pra 
banho/mergulho.. O passeio de 
canoa havaiana em Fernando de 
Noronha vai te colocar cara a cara com os golfinhos e as paisagens mais 
incríveis do arquipélago.  

 

     9:00 – PRAIA DO PORTO 

 

 

 

Ancoradouro natural, a praia da Baía de Santo Antônio abriga uma embarcação 
grega naufragada na década de 30, atraindo mergulhadores em busca das 
tartarugas e cardumes enormes. Tem areias brancas e águas claras e calmas. 
É de lá que saem os barcos para passeios. 

 

     12:00 – ALMOCAR NO MUSEU DO TUBARÃO 
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SUA VIAGEM CHEGOU AO FIM! MAS NÃO FIQUE TRISTE. 

 

ESPERAMOS QUE TENHA DISFRUTADO DE TUDO! 

 

GOSTARÍAMOS DE SABER SE O ROTEIRO “PRECISO DE FÉRIAS EM 
FERNANDO DE NORONHA AJUDOU! 

 

NÃO SE ESQUEÇA DE MARCAR A GENTE NO INSTAGRAM 

@PRECISO.DE.FERIAS, POIS ASSIM VOCÊ AJUDA A DIVULGAR NOSSO 

TRABALHO E AJUDA TAMBÉM OUTROS VIAJANTES. 

 

TENHA UMA EXCELENTE VIAGEM! ATÉ A PRÓXIMA       

 

ATT: CAROL MARTINEZ 
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